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 ירא
 יי ֶצ



 דיל-גיוו

 !נַײמ עלעמאמ ,נַײמ עלעמאמ
 .בַײא גיוש ּפָאלש ,נַײא ניוש פָאלש

 ,דלאּב עלעסַײמ א נלייצרעד ריד לעװ כיא
 ,דלאוו ניא נעגנאגעג ניּב כיא יו
 ,נעמאטש יד נקאה וצ דלאוו ניא נעגנאגעג
 --.נעמאי פא נעמיווש וצ ,פיש א נכאמ וצ
 ,נּפאלק וצ נלוקא עזייּב יד
 !נּפאכ ענעדלָאג כעלעשיפ יד

 ,דלאוו מעניא נַײרא ,ינוז נַײד ,ניּב כיא יו
 ,טלאּפשעצ כיא מיוּב מעד נוא מיוּב מעד כיא קאה נֹוא
 :רעזייּבעג טימ טַײרש רע ,זָאה רעד כיז טזַײװאּב
 .רעסייק רעכעלקערש רעד דלאוו מעניא ניּב כיא , --
 ,נקאה טינ ָאד דלאוו מעד רימ טסלָאז וד
 יו וקאּב רָאּפ עדייּב פא פוא כיד סערפ כיא

 ,רעה מוק ,לזָאּפאק - לזָאה ,וד ,רָאנ ונא --
 !רעװ - רעוו ,נעמעוו רעװ ,גווּורּפ רימָאל ,ונא
 ..רעמ טינ ניוש טמוק נוא זָאה רעד כיז טקערשרעד

 :נעגנירּפש וצ נָא טּביױה רע ,סקופ רעד כיז טזַײװאּב
 ,נעגנילשראפ כיד לעװ כיא ,רעה מוק ,רימ טסלעפעג ,, --
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 ,רעטוג א ,רעקאמשעג א טסיּב וד
 י!רעטוּפ ניא נעלגערּפראפ כיד לעװ כיא
 ,רעה מוק ,לסקופאק - לסקופ ,וד ,רָאנ ונא --
 !רעװ - רעוװ ,נעמעוו רעוו ,נווּורּפ רימָאל ,ונא
 ...רעמ טינ כיז טזַײװאּב גוא ,סקופ רעד ,רע טפיולטנא

 ,נֹרעֹּב יד נוא פלעוו יד נָא נעמוק ָאד רָאנ
 !נרעװ וצ עגושעמ --טליוּב עמ נוא טליּב עמ
 ,גזַײװ ייז רענייצ עכעלקערש יד
 ,נסַײרעצ רעקיטש פא כימ טײג עמ
 --,גַײרא נוא סיורא נעגנוצ יד ,נעגנולש יד
 !נַײמ עלעמאמ ,יוא ,נַײמ עלעמאמ ,יוא
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 ,דלאוו ניא כיז טוט סָאװ ,טרעהרעד נילאטס טָאה
 ,דלאּב טקישעגסיורא קנאט א נילאטס טָאה
 ,גגָאלשעצ סעיאכ יד טָאה קנאט רעד
 .נגָארטעג נעמאמ רעד וצ כימ נוא
 !נַײמ עלעמאמ ,נַײמ עלעמאמ
 .נַײא טינ פָאלש ,נַײא טינ ּפָאלש

 ,מאטסימ ,נסיוו טסליוו ,נלייצרעד ריד לעװ כיא
 ,מאי גיא נעמּוװשעג ,נוז נַײד ,ניּב כיא יו
 ,נטיירּב יד נעעז וצ ,מאי ניא נעמּוװשעג
 ,גטייווק טרָאד נסקאוו יצ ,פיט ניא נקוק וצ
 ,נּפאלק וצ נלוקא עזייּב יד
 !נּפאכ ענעדלָאג כעלעשיפ יד

 ,טסיוטש כיז סעילאווכ טימ פיש יד יו יוזא
 --,סיורא סנדלָאג א רָאנ יצ כיא יו יוזא

 היה ע) 0
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 :נעגנאווצ יד טימ טקניוװ רע ,סּפערק רעד כיז טזַײװאּב
 ,נעגנאפעג כיד מענ כיא ,טנורג מוצ כיד ּפעלש כיא ,--
 ,נגָאלק נייק נפלעה טינ ריד טעװ עס
 ײ!נגָאלש טינ רענייק כיז נעק רימ טימ

 ,רעה מוק ,לסּבעּפאק - לסּפערק ,וד ,רָאנ ונא
 !רעװ - רעוװ ,נעמעװ רעוװ נווּורּפ רימָאל ,ונא
 ..רעמ טינ כיז טזַײװאּב נוא סּפערק רעד כיז טקערשרעד

 ,כיז טזַײװאּב שיפלאוו רעד ,גראּב א יװ ,ָאד נוא
 :כיז טסַײּב ,רע טגָאז ,ּפָאק ניא ;פיש ניא כיז טּבַײר רע
 --,געלגנא יד ניא קראטש כימ טלציק עס , --
 "!נעלגנאר וצ כיז ריד טימ כיז טסולג רימ

 ,רעה א מוק ,ונא ,ליּפמעּפ ,וד ,רָאנ ונא --
 !רעװ - רעוו ,נעמעװ רעװ נוװּורּפ רימָאל ,ונא
 ...רעמ טינ כיז טזַײװ נוא שיפלאוו רעד כיז טלאהאּב

 ,נטניוו נוא סנגער יד נא נעמוק ָאד רָאנ
 ,נדניש נוא נפראוו יז ,םיש נַײמ נּפאכ ײז
 ,רעּבירג עכלעזא נפיול עס
 ,רעּביא כימ סעילאווכ יד נשטאּפ עס
 --.נַײא כימ נעגנילש ,ערעטצניפ יד ,רעּבירג יד
 !נַײמ עלעמאמ ,יוא ,נַײמ עלעמאמ ,יוא

 ,מאי ניא כיז טוט סָאװ ,טרעהרעד נילאטס טָאה
 -- נאלּפָארדיג אוא טקישעג נילאטס טָאה
 ,גגָאלשעצ מערוטש מענעי טָאה רע
 !גגָארטעג למערק מעניא כימ נוא
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 ,נַײמ עלעמאמ ,יוא ,נַײמ עלעמאמ
 !נַײרא סע טמוק רעװ נוא ,ריט יד טנפע עמ
 ,טנעה יד פא כיז וצ פורא כימ טּבױה נוא
 --טמענ כימ אטאּפ יװ ,יוזא טָא ,כיז וצ
 ,מאי גניא כיז טוט סָאװ ,סיוא צלא כימ טגערפ נוא
 ?מאטסימ ,ניוש טסייוו וד ?זיא סָאד רעו ,פערט ,ונ



 עינזוק יד
 ,לרעמעה ,קאט קיט
 ,לרעמעק א רימ נלעטש
 ,לכעלּב א נופ כעלטנעוו
 .לכעד א קאּבאק נופ

 ,ערעווש סעלדאווָאק ייווצ
 ;ברעװ עינזוק א טעװ
 ,דרע יד זיא קישטילג ,קישטילג
 .דרעפ יד נעװָאקּפָא נעמ פראד

 :יק יד כרוד כעטסאּפ רעד טריפ
 ?יה געניוװ ,ערוועכ ,טעװ רעװ --
 יק יד טינ ,עדאווא ,ונ --
 .יה נעניוװ ,רעוואכ ,נלעוו

 :גולּפ א כרוד רעטייוװצ א טריפ
 ?גָאז ,נטרָאד נעייטש טעװ סָאװ --
 גולּפ נַײד טינ ,עדאווא ,ונ --
 .ָאד נלעטש נענעק נעמ טעװ

 ,טרעה נוא טעז ,נטרָאד נופ טָא
 .דרעפ א פא רעטַײר א טילפ
 ,ּפָאק וצ ּפָאק נוא ,ּבַײל וצ ּבַײל
 :ּפָארא טגנירּפש נוא וצ רע טילפ

 !דרעפ נַײמ רימ טעװָאק ,ערוועכ --

 !רעהא רעטנעענ סע ריפ --
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 קע

 ,גנאל טינ כיד נטלאה רימ ,טכעז

 !קנאד א גָאז נוא דרעפ סָאד מענ

 ,זָאלּב -- קאז * זָאלּב ,רעמאה ,רעַײפ
 !סופ מעד דרעפ מעד ּבייהראפ ,ונ



 עקלעדיוה רעד פא
 ,עדיוה ,עדיוה

 ,עשידיוה
 ,כיז גיוו

 ,ביז גיו
 .עקלעדיוה

 רימ נגעקא טפיול
 ,דלאוו רעד
 נקלָאװ מוצ נוא
 ,דלאּב כיא ילפ
 ,רעכיג נוא כיג
 ,עקלעדיוה

 ,עדיוה !
 ,עדיוה

 !עשידיוה

 ,גנאל ,כיז טיצעצ דלאוו רעד יוא

 ,כיז טיירד לכַײט
 ,גנאלש א יו
 ,סיוא ביז טיצ
 ,נַײא כיז טיצ
 ּפָאק נטימ
 ,גַײרא דלאוו ניא

 ,כיג ערוועכ עטּפָאכ א טפיול

 ,כיז נעדיוה טעכיוא נליוו
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 ,ּפָא רעכיג
 ,פוא רעכיג
 .פורא גָארט סנקלָאװ יד וצ

 ליּפש א טליּפש יז ,טָאטש יד ,ייה
 .לימנטניוו א יוװ כיז טיירד
 .ײג רעליטש ,רעליטש ,רעליטש
 !ייטש



 טסאנוצ
 ,לדרעפ ,ָאיװ -ָאינ
 ,לרופ ,צעה - צעה
 --,גַײרא דלאוו מעניא רעכיג

 !לרימ עּבאּב רעד וצ

 ,סעּבמעד :סקאוו נטרָאד

 ,נזָארג נוא כעלעמעווש

 נעלגייפ עכלעזא טרָאד
 !נזָאנ עכלעזא טימ

 סעּבמעד עסיורג יד אּב

 ,עּבאּב יד מורא טנאּפש

 ,עלעדניה קניניילק א יו
 .עּבאר א עלעדניה א

 רעדלעוו יד ניא זיא ָאד

 ,עניילק רָאג כעלעַײכ
 נעמ זיא עּבאּב רעד טימ

 .מינייכש עטוג עצנאג

 נעּבאּב רעד וצ לסקופיס

 ,סעקארּפ פא לָאמא טמוק

 נטעּבראפ ניוש נעמ זומ

 .סעקאשזיא רֶאּפ א כיוא

 ,נצנָאװ יד טשיװעגּפָא
 ,לסיש יד טקעלעגסיוא
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 טפאשטנַײרפסיורג ראפ נעמ טּנַײלּב
 .לסיּבא כָאנ נציז

 ,וצניהא מוק כיא זא
 ,בלייש סעקאּבאק פלעה
 ,סעסַײמ עּבאּב יד טָאה
 .גלייצרעד וצ סעסַײמ

 ,מענורּב מעד וצ כימ טקיש
 ,לכעל א זיא רעמעינ
 ,רעסאוו סָאד נָא כיא ריר
 .טלכיימש נוא סע טלדער



 --!רעמע רעד טניר'ס ,עּבאּב --
 :נגָאז כיא רעה .כיא ַײרש
 ,רעמע רעצנאג איס נעװ --
 ..?בגָארטרעד וטסלָאװ יו

 ,סעקארּפ עסייה יז טיג
 ,גזָאלּב גייא ניא כיא טלאה
 ,רעכעל נכוז כיא ײג
 .בזָאה נעניווװ עס וו

 ,לדרעפ ,ָאיװ -ָאינ
 ,לרופ ,צעה - צעה
 --.גַײרא דלאוו מעניא רעכיג
 !לרימ עּבאּב רעד וצ



 ָאקטיװק . 2.

 ר

 עלעצעק סָאד

 ,עלעצעק א ָאד זיא זדנוא אּב
 !ָא אזא ,סקניניילק א
 ,טינ זדנוא גיוט עס ,טגָאז עמאמ יד
 !ָאי סע גיוט רימ ,סייוו כיא

 ,סעקניצראווש א סָאד זיא יוזא
 ,יינש יו ,סַײװ --,כעלסיפ רָאנ
 ,כעלעצנָאװ עניילק - קיצנאלג ייווצ
 ,ייז יז טצוּפ קידנעטש סָאװ

 עלעצעק סָאד טָאה עמאמ יד
 ,טכארּבעג כעלעזַײמ ראפ
 גָאט נצנאג א סָאד כיז טליּפש
 !טכאנאּב רָאג כיז טפָאלש נוא

 ,סקידעּבעל א סָאד זיא ,כא
 ,פָא ניא מעד טימ ליּפש כיא
 כעלעזיוה יד רימ טעּפארד עס
 .ּפָאק נפא רימ טכירק נוא

 כעלרעיוא יד מעד לציק כיא
 ,שוילּפ א יו ,עטאלג יד

 ,כעלעגיוא יד טכאמראפ עס
 .שוק נוא ייז כיא טעלג

 --,ייז טנפע עס קירוצ נעוו

 .ָאטינ רָאג ניוש כיא ניּב
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 ,מוא כימ טכוז ,סע טצנאט ,סע טגנירּפש
 .ָאש עצנאג א טכוז

 ,עלעווייא מעניא כימ טכוז
 --ּפָאט ניא ,עלעגירק ניא
 עצעלָאּפ רעכיוה רעד נופ נוא
 .ּפָאק נפא סע טלאפ

 כיז נליּפש נוא כיז נליּפש רימ
 .נוז רעד פא נּפָאלש נוא
 ,כעלעזַײמ רימ סָאװ נוא רעוו
 ?נוט וצ סָאװ טינ טָאה עס
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 עלעצעק מעד טימ לָאמנייא רָאנ
 :כאז א טָאה נּפָארטעג
 סע נעעזעג טָאה עמאמ יד
 ,כאסא כעלעזַײמ טימ

 ,ייז טימ טגנירּפש נוא טצנאט עס יו
 !קיטנא נא כיז טליּפש
 עלעקע מעד טימ טעכָאפ
 !קיטש כעלזַײמ יד טכאמ נוא

 דלאּב סע טּפאכעג טָאה עמאמ יד
 ,ּבוטש נופ סיורא כיג נוא
 ,זיוהרעטנוא מוצ סע נגָארטראפ
 .ּבורג ניא טזָאלעגּפָארא

 טיירדעגמורא ָאד כיז ּבָאה כיא
 ,טנערּבעג ,טנייוועג ליטש נוא
 כעלקעשָאל יד טימ עליפא
 .טנעקעג טינ נליּפש כיז

 עקנילַײװ א טימ רעטעּפש רָאנ
 ---(ָאטינ כָאנ זיא עמאמ יד)
 ,עלעריט מאּב רעה כיא !א"אה
 .ָאד זיא עלעצעק סָאד

 ,יוזא טיירפרעד כיז נּבָאה רימ
 ,ליּפש א טריפראפ כַײלג נוא
 ,דלאּב עמאמ יד זיא נעמולעג
 ,ליטש טלכיימשעג רָאנ נוא
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 ,עלעצעק סָאד ָאד זיא זדנוא אּב
 .ָא סָאד ,עקניניילק סָאד
 ,טינ ודנוא גיוט עס ,טגָאז עמאמ יד
 !ָאי סע גיוט רימ ,סייוו כיא
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 לטעפנָאק א
1 

 ,לטעפנָאק סָאד רָאנ עז ,עמאמ --
 !כאז א ,טסעז ,נטכענ נופ זיא'ס
 ,טעַײק עס ?דניק א מעד פא טסעז
 ,טכאל נוא טציז רעטָאק א נוא

 לּפעק סָאד טדָאּב יז ,ניּב א נוא
 ,סיז טימ עלעסיש א ניא
 ,רענירג נימ אזא ניּפש א ,עז
 .סיפ נופ רָאנ ,רָאג ּפָאק א נָא

 !לּבייּפ - לּבייל ,לּבײל זיא טָא
 ! כאז אזא ּבָאה כיא סָאװ ,קוק --
 --סרענעש א כָאנ נוא ,כיוא ּבָאה כיא --
 !פא-אאאאאאּפ :כיא ליּפש --לטיימורט א

 ,טַײז רעד פא קוק ,רָאנ קוק ,לּבײל --
 ...אש ...רָאנ עז ,כָאנ רעד פא נוא
 געעזעג ניוש טסָאה ,ניילא גָאז
 ?אוא רָאג לטעפנָאק א

 .נטיּבעג טינ כיז טלָאװיכ ,כעסייוו --
 ?זיא סָאװ סנַײד נוא --!כאז א --סנַײמ
 ,געז רימ נלעוו ,לקיוועציכ ,אֹׁש --
 !סעימ ןיא סָאװ נוא נייש זיא סָאװ
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 2 א כָאנ אי א טסעז
 ,קעד עניד עטצעל יד גוא
 ,סקנילעג א ,יוא ,סקנינייש א ,יוא
 !קעמש א כיוא וד וט ,ניוש אנ

 ?לטיימורט סָאד טָא טסליוו ,ריז אנ --
 ?טכא עלא נּבראפ יד נוא
 ,לטעפנָאק נַײד רימ ּביג ,וטסײװ
 ,טכאנ רעּביא גטַײּב כיז רָאנ

 ,רָאנ קעל א וטיכ ,טינ ליוו כיא ,ניינ --
 ,בעוועג יו ,לקיווראפ נוא
 ,נפָאלש נגייל סע יג כיא נוא
 .מעד נּבעל כיז גייל כיא נוא

 ,נזַײװ טשרע ריד נגרָאמ סע לעוויכ
 ,טקוראפ ניוש נשיק גיא זיאיס
 ,רענייא לּבייּפ - לּבייל ,ריד ײג
 !טקוק רע יװ ,נקוק נימ א

2 

 ?נגיֹוא יד ניא רימ זיא סָאװ ,יוא --
 !ָאד לטעפנָאק נַײמ טינ עזיכ
 ,לטעּב נרעטנוא ,לטעּב נפא
 !ָאטשינ זיאיס ---.לדמעה מעניא

 ,עיסומאמ ,עלעמאמ ,עמאמ
 !ּפָא ,כיד טעּב כיא ,ריִמ סע כוז
 ?וטסייוו רעשפע ,לֹּבייַּפ - לּבייל
 !ּפָאק מעד רעהא סיוא יירד ,ונ
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 ,גפָאלשעג רימ טימ רָאג כָאד זיאיס
 !קאּב רעד אּב ,סנּפָאקוצ ,ָאד
 ,סעמע מעד גָאז ,לּבייּפ - לּבייל
 !?טקאּפעג סע וטסָאה רעשפע



 עלעטעי
 רעסאוו טגָארט עלעטעי
 לרעמע ניא
 .מענייש א
 ,עלעטעי ,טרָאד טסקאוו עשז * סָאװ
 ?מעניילק מעד עלעדעס ניא
 ,כעלעקעטש יד פא נשראק --
 ,כעלעקעּב טימ כעלעּפע
 ,נעגנירּפש טרָאד כעלעגייפ
 ,געגניז ,נעזמאז ,נעזמיז
 נצילּב נעיוט יד נוא
 ,טיורק רעטעלּב יד פא
 נציז נרָאדימָאּפ
 ,טיור נרעוו נוא ליטש
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 געי; עי: ישי 136 טאג ליג אי יי

 רעמוז

 --,מוז ,מוז ,מוז
 ,כעלעגילפ טימ קושז רעד טליּפש
 ,עלעדיפ קניניד א יו
 :עלעדיל א גָאט מעד טליּפש
 --.,מוז ,מוז ,מוז
 ...מולּב יד ביז טעדיוה עס

 --- ,פיצ ,פיצ ,פיצ
 ,עלעּבָאנש טימ טליּפש לגיופ
 ,עלעטיילפ קניניד א יו
 :עלעּבָאנק מעד ,טייווק מעד טליּפש
 ,פיצ ,פיצ ,פיצ

 .!םיט יוזא למיה רעד -
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 :.י8צמיָא)
 יג יא : 46 וי * 2 : יט

 5 יצמ - 7 5
 1 יע טי עג -

 עלעקשטיר סָאד
 :עלעקשטיר א כיז טלמרומ

 : ,רומ ,רומ --
 ו :עלעדנייטש א מעד נעמ טפראוו

 .רוּב ,רוּב --

 :עלעגיצ א רעהא טמוק
 ,ּפוה ,ּפוה --

 :עלעקשטיר סָאד נַײא דלאּב טדאל
 ,ּפוז ,ּפוז --

 :עלעגיצ סָאד כָאנרעד טקנאד
 .עמ ,עמ --

 :עלעקשטיר סָאד דיירפ טימ טכאל
 ,עכ ,עכ --

 ,עלעקשטיר סָאד ,כָאנ סָאד טראוו
 ,טצילּב ,טצילּב

 ?כעטסאּפ א רעהא טמוק
 .טציז נוא

 :עלעיורטש א פיט רע טּפוז
 ,םירט ,פירט --

 :עלעפַײפ מוצ דלאּב כיז טּפאכ
 !םיּפ ,פיּפ

 יע יי ירבו רע רע

 :כעלעָארק נעַײרש ,ניוש טכאנ
 ,ארק ,ארק --
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 :עלעקשטיר סָאד ׁשָארפ א טסירג
 .אווק ,אווק --

 :עלעקשטיר מעד ,טוג מעד זיאיס
 !אוויָא --

 :עלעקשטיר סָאד ,סע טלּבעלּב
 !אכד אכ --



 לכַײט מאּב
 ,לרעסאוו ,ּפוילכ ,ּפוילכ --
 ,טלארטשאּב טסיּב
 ,עלעסיפ א טָא ריד אנ
 !טלאק טסיב !א

8 

 ;ּפוילכ ,ּפוילכ ,ּפוילכ --
 !ריד כיז טכאד עס
 ;ּפוילכ ,ּפוילכ ,ּפוילכ
 ! רימ טימ ליּפש

 ,עלעכַײט ,עשז-ייה --
 !קיטש וטסכאמ
 ,טעלג א טסוט
 ,קירוצ טספיול

 --,םוילכ ,ּפוילכ ,ּפוילכ --
 !ניוש רעכיג
 !טלאק טסיּב ,א --
 !יוא ,טינ ליוויכ !
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 סעקשטיר

 !בקָאז גוא כיש יד ּפָארא טפראוו
 !ריש א נָא סעקשטיר ,סעקשטיר
 כעלדנעּפש נוא כעלעטסעק יד טזָאל
 .ריּפאּפ נופ כעלפיש יד נוא

 ,כעלזיוה יד טקוראפ ינק רעכעה
 !כַײלג נפיול סעקשטיר יד טימ
 ?כעלדרעפ ניא כיז גענאּפש טעװ רעוו --
 ?בַײט מאּב נַײז רעכיג טעװ רעוו

 ,עירעלאוואק עטיור ניּב כיא --
 !טרָא נַײמ זיא נענָאידוּב אּב
 ,רעַײּפ ניא ילפ כיא נָאפ א טימ
 !טרָאװ סנינעל זיא ּנָאפ רעד פא

 !כעלמיוצ עטיור ,עגנאל ּבָאה כיא --
 !סיפ עליוה ,עכיג ּבָאה כיא
 ,כיז טנאּפשעג כיג ,כיז טנאּפשעג ,ונ --
 !סיר א טוט ,ונ ,לָאמאטימ

 ,כעלדרעפ ,יוזא טעקסוילּפ טינ !רררּפ --
 !כַײא כיא גָאז ,טעקסוילּפ טינ !רררּפ
 ,נעגנירּפשעג ,טעוועקירּבעג !כא --
 !כַײט מאּב רימ עטשרע יד גוא
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 טעיפ = -= 24 יי;
 א רק לג

 ר י+ =

 עינָאלָאק-רעמוז
 ,רעּביל רעמוז ,ניוש זיא רעמוז
 רעּבירא דלאוו ניא רימ נרָאפ
 ,סוּבָאטװא נסיורג א ניא
 ,זָארג מעד וצ ,נעלגייפ יד וצ

 ,רימ נריפ כעלזַײמ עסַײװ ,
 ,רימ נריפ נּבױט נּביז
 ,רימ נריפ רעטָאק רעזדנוא
 ,קָאז רעלעג רע טסייה נסייה
 ,טנַײרפ א זַײמ יד זיא רע לַײװ
 --.,טנַײפ טינ כיוא רע טָאה נּבױט
 ,גָאלָאָאז רעזדנוא רע זיא

: : 
+ 

 ,נֹרָאפ נוא רימ נרָאפ
 ,נֹרָאק מעד סיוא נלעפ
 ,נָאמ מעד סיוא נלעפ
 :נָאה רעלעג א טיירק

 !נָא נעמוק רעדניק יד, --
 יובָא נעמוק רעדניק יד

 ,סיורא רימ נעגנירּפש
 ,סיוא כיז כיג נשאוו

 . ,נכָאק סעּפע גליוו נוא
 !נכָארּבעצ ּפָאט רעד זיא

 רגע הע בקי טיי יע היי עב עי טי שטייט טז לד יד ר 30



 .דלאווג נייק טינ נעמ טכאמ
 ,כעלעכיק עסיז כיז טמענ עמ
 --כעלעכיש יד ּפָארא טפראוו עמ
 !דלאוו ניא אדַײה -- נוא



 יי יב י.י ן ; 7 , 7 ר:
 נאו: ,., לג עיר : 4 =

 למערעוו

 ,נקיווקרעד כיז טסולג נגער נכָאנ
 .גקיּפ למערעוו סָאד רעניה יד נליוו
 --,גיינ ,טינ ליוו למערעוו סָאד רעּבָא
 .גייג רעטַײװ רעניה יד נלָאז
 ,גזָאל טינ נליוו רעניה יד רעּכָא
 ,בזָאלּבעגנָא עלא כיז נּבָאה

 ,ָאװקדָאװק ,
 !ָאד למערעוו א

 ,קיווק-קיווק
 ײ!קיּפ למערעוו א
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 ָאקטיװק .ל .3

 טכאנאּב נופ לדרעפ סָאד
 ןרָאפ וצ נעמוקעג
 ,טכאנצּב אֹּפאַּפ רעד
 עזַײר רעד נופ טָאה רע
 .טכארּבעג לדרעפ א

 ,סנימ אזא לדרעפ א
 :טלָאװעג טָאה סקאמ יו
 בעָאלט יד נוא ּפָאק רעד
 .טלָאמעג נצראווש טימ

 ,נצראווש טימ טעשָאּפ טינ
 ,טריקאל עקאט רָאנ
 למיוצ טָאד עקאט נוא
 ,טריצאּב רעּבליז טימ

 לסקאמ ליװ נימ אזא
 ,גנאל נופ רעייז ניוש
 ,לדרעפ סָאד ,סע טייטש טָא
 .לנאּב רעד פא גיײלא

 ,נעלסקאמ פא כיז טקוק נוא
 ,טקוק עס נוא טראוו עס
 ,טינְרָאג טסייוו לסקאמ רָאנ
 !גונעג נוא טפָאלש רע

 ,רע טעזרעד טׁשרע גָאטראפ
 :ריש טינ כיז טַײרשעצ
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 5. ?"ייצ יי = = 6
 5 == עא יי = 6 6 . : יי רק 66 א : א, יי  .,ס ֵ א += לא טבאי ךא יז ןא עט עז 6 כט א 4

 יי גא 7 06 + 0 בו 5 / ת 1 6 שי עב יע : ירא
 טאטע 5 ר עי לא ערע רב

 לדרעפ א ,כיז טכאד עס --
 !רימ וצ נפָאלראפ

 ,מעלָאכ א ,סע זיא סָאװ
 ?דרעפ א עקאט יצ
 נגיוא יד כיז טּבַײר רע
 .טרעלק נוא צלא טקוק נוא

 כעלטנעה יד טימ דלאּב גוא
 :שטאּפ נקידיירפ א
 !מעלָאכ נַײק טינ רָאג עס --
 !שטאדרעפ רעצנאג איס

 ,סע טּפאכעג נוא ּפָארא
 ,ריפ א סע טוט נוא
 לסקאמ טוט רעטיצ א
 . ,ריר נַײז נדעי אּב

 ,ּפָאק א זיא --ּפָאק א
 !קע נא זיא --קע נא נוא
 כעלסיפ יד נקוקאּב
 .קעווא כיז טגייל רע

 !סע טּפעלש עמ זא ,טײג עס
 !ליװ עמ זא ,טייטש עס
 ,נגיילעצ סע ּביוא נוא
 .ליטש נאד סע טגיל זיא

 ,לדרעפ סָאד לסקאמ טריפ
 . טקעװ רע עמאמ יד
 ,עַּפאּפ מעד ,עמאמ יד
 .קעד יד מיא טסַײר רע
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 נפָאלשראפ נענַײז יז
 ,מיוק נרעפטנע נוא
 !לדרעפ סָאד טינ טעז עמ
 !מיוצ יד טינ טעז עמ

 ,רעטַײװ סע רע טריפ זיא
 .טריפ עלעדרעפ נַײז
 לטנעה א טימ טּפאלק נוא
 .ריט ניא גכָאש מעד

 ,נכָאש רעד כָאנ טגיל עס
 י? רעוו, :רע טגערפ טעּב נופ
 ,נזַײװאּב ריד ליוו כיא --
 ,דרעפ נַײמ נזַײװאּב
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 ,נעזעג סע ּבָאה כיא --
 ,טכאמראפ זיא ריט נַײמ
 ,נעזעג טינ טסָאה וד --
 !טכאנאּב נופ סַײנ איס

 ,לדרעפ נַײד סע נעק כיא --
 ,גונעג סע נעק כיא
 ,טינ טסנעק ,טינ סע טסנעק וד --
 !קוק א רָאנ וט טָא

 ,סע נעק כיא ,ריד גָאז כיא --
 :נעק כיא זא ,רעה טָא
 .לדרעפ נַײד טָאה ּפָאק נייא
 :נעד סע וטסײװ יו --

 לדרעפ נַײד ,רעטַײװ רעה --
 !טגָאמראפ כעלסיפ ריפ
 !כעלסיפ ריפ ? כעלסיפ ריפ --
 ?גָאְז ,םע .וטסיײװ יו

 ,לסקאמ זיא טשעדיכראפ
 :טרעלק נוא טשעדיכראפ
 געזעג טינ טָאה רע,
 !דרעּפ נַײמ ,סע נעק נוא

 ?נענעק סע רע נעק יו
 יו רימ אּב רָאג זיא'ס זא
 ,רעטמעלקראפ א ,סקאמ בוא
 .ריט רעד פא ליטש טקול



 ראוטָארט נפא
 ראוטָארט רעד
 .יורג נוא טאלג זיא
 דַײרק א ּבָאה כיא
 :יוזא וט ווא

 ,ּבַײרש נגנאל א
 ,סאפ א ,סאּפ א
 ,ּפָאק א ָאד נוא
 .סאלק א טרעוו סע

 טפערט לדנייטש נַײמ
 ,טימ עמאס ניא
 --ףֶא םע ריר נוא
 !טילפ עס ,אד-א

 טינ כָאד רָאט עמ --
 !סיפ עדייּב טימ
 -- ?סָאװ ,וטסוט סָאװ --
 !סיש לדנייט 2 ניא

 ,גנירּפש קיטכיר נוא --
 ,טימ עמאס ניא
 לדַײרק מעד פא רָאנ
 !וטינ וטסרָאט

 ,סאלק נופ סיורא --
 !םימ זָאל טציא נוא
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 טרירעגנָא טסָאה

 !כיׁש נופ ציּפש טימ/

 ?טוירעגנָא רעוו --
 ?טרירעגנָא סָאװ
 רָאנ לדנייטש סָאד
 !טריפרעד טרָא מוצ



 יב לע 7 יי. עק יורי יי 0 יי טוה יא א יד ר יי א עו" רע יי טא ==
 יי לע א יי , יי - היט טעעכצע

 קיטסאל --סיטסאה
 ,קיטסאל"קיטסאה
 ,סיוא כיז יצ
 ,דלאּב נָא כיז וט
 !ס ורא ײג

 כָאד גָאט רעד לַײװ
 ,טַײװ ניוש טלאה
 טרעדליּפ נוא טצנאט
 .טַײצ א ניוש
 כעטסאּפ רעד ניוש
 ,יפ יד !ּב
 כעלגרעּב אֹּב גוז
 ,ינק יד פא

 נעמולּב פא יוט
 ,דָאס מענופ
 --.זיא יולּב-"למיה
 .דָאר עסיורג

39 



 ;: ל".2יא דו
 = "בי ש 5 6 טי

 יט יי א יש לב 981{ 4 יו יב = .

 טריצאּפש עילסאי א

 --,גריט יד עילסאי ניא טנפע עמי
 .גריצאּפש נריפ כעלרעדניק יד

 --,רָאּפ וצ יז טלאה עמ כעלטנעה אּב
 .רָאי ַײרד זיּב יײװצ נופ מירייוואכ

 ,זָאר ,קיכעלַײק -- רעמענעּפ יד
 .זָארג טימ ,רעסיורג א --- נסיורד רעד

 ,דרע נוא למיה זיא -- נסיורד רעד
 .דרעפ א ָאטוװא נא כָאנ טפיול טָא

 ,טפיול לרעסאוו א --מיצולּפ נוא

 ,פיוה א נופ טפיול לרעסאוו א

 ,נארק נשיפיוה א סעּפע נופ
 !נאּפש נשרעדניק א נופ טײרּב יד

 ,נייטש כעלרעדניק יד נּבַײלּב זיא
 .בייג טינ רעטַײװ כיז נגעוורעד

 ?נָאט יז נלָאז סָאװ !רעסאוו א
 .נָא יז נקוק סנרערעל יד

 ?רעווש כַײא נעגנירּפשוצרעּבירא --
 !רעהא כעלטנעה יד טיג ,ונא

 טפולרעדניא ּביוה א טוט דלאּב נוא
 .םוג נשרעדניק א ,נצרוק א
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 .גערּב מעד רעּבירא כעלקילג נוא
 9 רע טָא ה נָאטעג נאּפש א --קענש רעד

 ד
 נײגוצרעּבירא , לכַײט סָאד

 ניילא סע נעק כיא
. 

 נ ,טינ ליוו ביא ==



 צי עצה , 8 יא אש אי = , טא למי א "עי לב 6 - טאר = 5 יש = 4 בא יא א לוי? 5 2 8 0 5 * יע
 : : שש יי ;אטנָאבע 8 34 7 עשיו תיטיב שאעטנע,יש י י+ יד 5 :

 עסיורג א ניוש עקנעל

 ,עסיורג א ניוש טסיּב
 ,דניק נַײמ
 ,?סיורג א
 ,דניר-עלעגיצ נַײמ
 כעלעטנעה יד
 ,נייר כיז וטסשאוו
 כיז טסנָאק וד
 .גיילא נגרָאזאּב

 ,עסיורג א ניוש ניּב כיא --
 נײג כיא נָאק ניילא
 .נסיורדניא

 ,סיורא
 ,טלעטשעג כיז טנאוו מאּב נוא
 יז טקוקאּב עליטש א
 :טלעוו יד
 -- טרָאד נּביױנופ
 ,נענאלּפָארעא
 -- נטנוא נוא
 .נענאּב נפיול
 טנעָאנ רָאג
 ,טילפ עלעּבלעוװש א
 טָא ריִׁש - ריש
 .טריראּב עס דרע יד
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54 = 
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 4 א } 6 2 =

 - לא א 4 א א
 = טא

 כרוד טייג
 ענייא עלעמומ א
 "ןגרָאמ-טוג א, :טגָאז נוא
 .רעניילק רעד
 טגָאזעג
 .טנאּפשעג רעטַײװ כיז גוא
 עקנעל טּבַײלּב
 ,טמאלפראפ נוא טמעשראפ
 ,כיז טקראטש יז
 נקוק טמענ עסָאק נוא
 רעטַײװ רעד נעמומ רעד
 .גקור ניא
 נקור מוצ
 ,ּפָאק נטימ גיינ א
 טרעפטנע נוא
 .ּפָא ריא נגרָאמ-טוג

 כעליירפ נוא
 :נעמאמ רעד וצ נַײרא
 נימ אזא נעמומ א ,עמאמ --
 טגָאזעג כיא ּבָאה
 .גגרָאמ-טוג א
 גוש נעק כיא
 !נגרָאזאּב כיז ניילא

 מי
= . = 



4 -- 

 סעקלאיל
 :טעז

 ,רעטניוו רעד טציז נסיורדניא
 ,רעדניק ,נפָאלש עקאט עשז-טמוק
 ,עקיימ עקלאיל
 ,לטעי עקלאיל
 .לטעּב נַײמ ניא מעראוו זיא'ס ,טמוק
 ,טַײז גייא נופ -- וד
 .רעטייווצ נופ --וד
 !רעטיײרּב א זיא רעגעלעג נַײמ

 ,נטיילק רעּביא רימ נעײג נגרָאמ
 -. ,לקעס א ריד נּבַײלקוצוצ
 ,לקער נלָאװ א ריד ראפ נוא
 -- נביױלקרעד טינ נענעק רימ רָאנ
 | ,נטנוא טיצ סָאד
 ,נּבױא טיצ סָאד
 ,טיילק א ניא נעמוק רימ זיּב
 !טײנעגפוא טרָאד נייש זיא צלא
 ,כיא מענ
 ,עדייּב כַײא סיוא כיא צוּפ
 ,עדייז-עּבָאּב וצ רימ נרָאפ
 ,עכמיס א טרעוו
 :דיירפ א טרעוו
 !טדיילקאּב זיא עמ יװ ,רָאנ עז --
 ,רעדניק ,ייז טגָארט
 !טייהרעטנוזעג



 רענָאיצילימ א
 ,ריט מאּב טראוו ,עּפאּפ רעגריּב --
 !ריזילאנגיס כיא ,כָאד טסנז
 ,טלעטשראפ יוזא ,דניק ,כיז טסָאה --
 .טנעקרעד טינ כיד בָאה כיא זא

 מענירג מעניא ,לטנאמ נַײמ ניא
 ,נעמיר א טימ טלטראגראפ נוא
 ּפָאק נפא כיז נָאטעגנָא
 !ּפָאט-כעלימ מעַײנ רעזדנוא

 ?רעוו ,וטסיּב ,רימ גָאז ,עשז-רעוו
 !רענדָא-יצ-יל-ימ א ,כיא --
 ,רימ נופ נעד וטסליוו עשזיסָאװ ---
 ?ריט מאּב כימ וטסלאה סָאװראפ

 ,טינ רעטש ,כיא ייטש נטסָאּפ ניײמ פא ---
 נרעטמאל רעקיּבראפ גַײמ ,לוק
 :ריט רעד אֹּב נטראוו ריד טסײה
 !טריזינאגרָא ַײז ,רעגריּב

 נריר טינ טרָא מענופ כיז טספראד
 .נריזילאנגיס לעװ כיא ויּב
 ,רעקראפ מעד טימ נָא ריפ כיא
 ,רעה-- סָאטוװא נוא ניה -- סָאטווא

 ,גסוּבָאטוװא ,סנגָאװ-עסאמ
 .נזומ נפיול ,נפראד נפיול
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 גָאר נפא נשטנעמ יד ,קוק
 גָאז כיא סָאװ ,סעלא נגלָאפ

 !נרעטמאל נקיּבראפ מעד טימ
 :גרענָאיּפ נופ גניר א טײג
 --,גנידצלא ,ייטש !סענישאמ ,טייטש --
 !גניר רעד כרודא לָאז קִיור

 ,ריט מאּב נייטש טינ רעמ ניוש נָאקיּכ --
 !רימ ניא ,טכאד ,נסעגראפ טסָאה
 ,רענָאיצילימ רעוואכ
 !רעהא ,טרָא מענעי ניא פראדיכ

 6 עי



 נכארּפש

 :טכארט עשאי
 --נדייר נשינעכאז עלא
 .נדעי אּב ָאד נשָאל א זיאי'ס

 ,ריט יד פוא טנפע עמ טָא
 :ריד פא ּפירקס א דלאּב יז טוט
 ,סיוא טינ טלאהי'כ ,טעּפיר ,טעּפיר,
 י...סיור ,נייר ...!סיור ,נייר

 ,לקנעּב נפא כיז טצעז עמ ,טָא
 :לקנעווק א כיז לקנעּב סָאד טוט
 .ײג ,ריד ײג
 י.!יירד טינ ,ײג

 רענעש נדער סעלא נופ רָאנ
 ,רעלעט ,נעלסיש ,סרעסעמ ,לפעל
 ,דיירפ א טימ ,מעראיל א טימ
 !דיײר טימ טּפָאטשעגנָא נענַײז

 רעסעמילּפָאג סנטאט מעד רָאנ
 ,נסע נופ טינ נוא ליטש נסעומש
 לּפָאג רעקנילפ סעמאמ רעד נוא
 .לּפָאה ,לּפָאה :טעמורא טגנירּפש
 ,נייש גוא נייר רָאנ טסע ,רעדניק --}
 ",גײג ָאניק ניא טנַײה רימ נלעוו
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 :עשאי רעזדנוא רעּביא טרעזאכ
 יז ךיירפ א טָא--.,נײג ָאניק --,
 :טייהרעליטש לּפָאג רעד נוא
 ,רעשאנ ,רימ גָאז ,עשאי ,וד ,יײא --,
 "? בשאוועג כיז נסע נראפ
 נענַײט גיוש טסמענ, :עשאי .כיז טכארט
 ,מענַײד נשָאל מענייש מעד טימ
 ײ? בייצ ענַײד עגנאל יד טימ
 ,לּפָאג מעד ּבייה א טוט רע נוא
 .בירכ מעניא מיא קעטש א נוא



 ָאקטיווק . 4

 סעקאבאק

 ,נטרָאג נסיורג נפא
 דלעפ גלעג נפא
 קאלש עּבאּב רעד אּב זיא
 .קאּבאק רעטסערג רעד נסקאוועגסיוא

 ,פָאס א נָא נַײז טעוװ סעשינק
 .םרָאד נצנאג נראפ
 נקאּב נוא נקאּב טעװ עמ
 כעלרעק יד נוא
 .גקאנקרעד טינ לָאמנייק

 קאּבאק מעד עּבאּב יד טייג
 ,נריפרעּבירא לדַײּב מוצ
 .גריר טינ מיא יז נעק
 ,עּבאּב יד כיז טיירד ,כיז טּפוטש
 .עּבארקש א טרילראפ נוא

 קאּבאק מוצ עדייז רעד וצ טפיול
 :טגָאז נוא
 ."קאז א ניא נעמ טמענ נימ אזא --,
 טנעה יד טַײּפשאּב רע נוא
 --,קאּבאק מוצ מענראפ א כיז טוט נוא
 !טקאנקעצ דמעה נַײז דלאּב טרעוו

 :עּבאּב יד טצכערק
 ,אכק-אכק

 !אזא קאּבאק א נעזעג

49 



 יי יי" א אי לא 3 לי 6 4644 - 4
 6: 186: - עי עי

/ 
1000 
2 

 ,רעּב מעד ,נגיל ָאד מיא זָאל שטָאכ
 !רעהא לדַײּב סָאד מיא גנערּב נוא
 :טמעשראפ טצכערק עדייז רעד נוא
 ,דמעה סאד טקאנקעצ טשינמוא-טסיזמוא --

 ,סיוא ערוועכ א טסקאוו מיצולּפ
 לטאי א רענייא נוא
 סיורג יד יוזא
 :טַײרש
 !קאּבאק א טָא --,
 ,נלייש מיא נפלעה ריד נלעוו רימ ,עּבאּב
 כעלקיטש טימ טסעוװ וד נוא
 יו בלייטאּב עלא זדנוא
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 :טכארטראפ טגָאזעג עּבאּב יד טָאה ָאד
 ,טכאמעג סעשינק כָאנ עליפא כַײא טלָאװיכ --
 ?רָאנ --
 !טרָא נופ נריר טינ מיא נעק'יכ --
 קעווא לדַײּב מוצ לטאי רעד זיא
 קאה א טכארּבעג גוא
 ,לאּבאק ניא טקאה נוא טקאה נוא
 ,טקאנקעצ נוא

 עּבאּב יד טָאה דיירפ ראפ
 .עּבארקש עטייווצ יד נריולראפ
 .עדייז רעד טָאה דמעה ניא נסעגראפ
 ,עדייּב נָאטעג מענ א נּבָאה ײז
 קאז טימ נוא טנעה טימ נוא
 .קאּבאק נצנאג מעד נגָארטעגרעּבירא
 ,ּבוטש רעד ניא רעטלומ יד טליפעגנָא
 ,ּבורג נלופ א --ּבוטש רעד ראפ נוא
 .קאּבאק נעוועג זיא ליפ יוזא

 רעּבָא נשטנעמ ראפ
 ,קאמשעג נעוועג טינ רע זיא
 מירייזאכ יד נוא וק יד רָאנ
 קאּבאק מעד נּבָאה
 ,רעגניפ יד נופ נסירעג
 ,רעגניצ יד טימ כיז טקעלאּב צלא

 ,רָאג נסעגראפ טנעקעג טינ נוא
 :רָאלק נוא
 נסערפעג קאּבאק מעד נּכָאה יז
 .רָאי לטרעפ א טאמיק



 כעלעפַײפ
 ,טסייוו רע ---
 ?כעלעפַײפ נעמ טכאמ יװ ,טסייוו רעוו
 !כעלעפַײּפ נעמ טכאמ יװ ,סײװ כיא ,סייוו כיא --

 ,גרָאד א טסקאוו נּבָארג מענעי ניא
 ,גרָאװעג ליוה נוא ראד רע זיא
 ,סיורא מיא נעמ טסַײר
 .סיוא כעלכעל געמ טדַײנש

 ,נעמ טפַײפ
 ,נעמ טפַײפ
 ,גנאל נעמ טפַײפ
 .גנאלק א סיורא טײג עס זיּב
 --יורטש א יװ ,רעניד א גנאלק
 ,יוזא עלעפַײפ א טרעוו

 ;כיא ליּפש
 ,?רויט
 ,לרויט
 ,ליר
 ,לירג א דלאּב נעִילפ וצ טמוק
 ,לירג נייק טינ זיא'ס זא ,רע טעז
 ,ליּפש - לפַײפ א רָאג זיא'ס זא
 !קירוצ קעווא דלאּב רע טילפ

 ,קימ א דלאּב נעִילפ וצ טמוק
 רעה נוא ניה לפַײפ נפא
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 א ימיו

 ,טרעה נוא וצ לּפעק סָאד טגיוּב
 ?קיזומ נעד סע טייטשראפ רָאנ
 !קירוצ קעווא כיוא סע טילפ

 ,רעדניק יד סע נרעה עס רָאנ
 :רעדליּפעג א טימ ייז נעמוק
 !כעלעפַײפ ,יוא ,כעלעפַײפ --

 ,נרָאד א טסַײר רעדעי
 .טזָאלּב נוא טפַײפ רעדעי
 --נרָאװעג סניוזא זיא
 !זָארג סָאד ׁשזא טרעטיצ



 6 2 2 2202 א

 דמאז נופ

 ,רעהא טמענ נדמאז עלא
 ,רעק א סופ גוא טנאה רעד טימ
 ,זיוה א נלעטשפוא רימָאל
 ,זיור א טימ לדעס א נוא

 ,מורא קראפ :סיורג א נוא
 .מוטעמוא נלעטש רעטכעוו
 ,ליפ נדמאז ,נדמאז נעמ טָאה
 ,ליוו עמ סָאװ נכאמ נעמ נעק

 !טעז ,כַײא טאנ--?רעדלעפ ריא טליוו
 ,טייטש נּבענ לדלעוו א נוא
 .קאה א טּבײה רעױּפ א נוא
 ,לאז א טייטש סעילפָאטראק טימ
 ,גיצ א טָא ,קעשָאל א טָא
 ,גיוו א ניא לצעק א נוא
 ,כאד נפא טילפ וק א נוא
 !כאל כיא ,ניײנ ...ייא נא טגייל
 ?טמאטש גנידצלא סָאװ נופ ,ריא טסייוו
 !דמאז נטכַײפ ,נטסָארּפ נופ רָאנ

 6, היי." ייד ריי

54 



 .:ט 467 טי

 נטרָאג גיא
 ,ניורּב נענַײז רעדניק עלא
 .גיוש נוא סעקיסורט נגָארט
 ,נטרָאג ניא נטעּברא רעדניק
 ,ָאד
 ,גטרָאד

 ,ָאד
 -- ,מוטעמוא ,נטרָאד
 ,גוט וצ סָאװ רעדניק נּבָאה
 ,גיוּבעגנָא רעדניק נעייטש
 :סיוא נעמ טּבָארג ,קיטראפ סָאװ ,צלא
 ,סיורג יו ,סעקערוּב יד ,טעז
 ,נגיוטס עצנאג --לּבאנק ,לּביצ
 ..ביירכ מאּב כיז טערָאּפ עמ נוא

 ,טקיטעּפשראפ עלעּפאק א ּבָאהיכ
 ..גיילא עקטעּפָאל נַײמ טגיל
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 סנייד-טביימ

 ,נטרָאג רעד רענַײמ
 !וד ,,ריד ביז ַײל
 ,לשיט סָאד זיא סנַײמ
 !וצ טינ כיז צעז

 ,רערעל רעד רענַײמ
 !נײא טינ כיז רעה
 ,?כיּב סָאד זיא סנַײמ
 !גַײרא טינ קוק

 ,רעטניט רעד זיא סנַײמ
 !רימ וצ טינ קנוט
 ,סנַײמ ,סע זיא סנַײמ
 !ריד וצ נעמ טגָאז

 ,לזענ נַײד זיא סנַײד
 !סיוא ריד סע שיוו
 ,לזענ נַײמ זיא סנַײמ
 .סיוא טינ כיא שיוו

 ,לזענ נַײד טינ טסשיוװ וד
 ,נַײפ טינ זיא סָאד
 --,נטרָאג סנעמעלא זיאיס
 .נַײז ָאד פראד ניר

 ,רערעל סנעמעלא
 .נַײא כיז נעמ טרעה
 --לשיט סנעמעלא
 !ניירא טינ צינש
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 טניוו

 ,נזָאלּב טינ טסיזמוא טניוו רעד לָאז
 !טזָאלּב רע יװ ,נזָאלּב אזא
 ,נזָאה יד יו ,רע טגָאי סנקלָאװ
 .זָארג מוצ זיּב רע טגייּב רעמייּב

 ,נכאמ רימ כיא לעװ נישאמ א
 ,טניוו מעד נענאּפשנַײא לעװ נוא
 נכאלפ רעּביא נוא טעטש רעּביא
 ,דניוושעג כימ נגָארט רע לָאז

 ?קינסאק א ,טניוו רעד ,נַײז רע פראד
 ? קינסאּפ - נוא -טסוּפ א נַײז רע פראד
 --נרעוו רימ רע לָאז רָאטָאמ א
 .נרעטש יד וצ נטרָאד נעילפ

 !נַײז קיטיונ רעייז טרָאד פראדיכ
 !נַײא כיז טנאּפש ,נטניוו ,עשז י יה
 ,ליוו כיא נעװ נוא ,פראד כיא נעוו
 -- ריר א ּפָאנק א וט כיא יו

 ,ליטש נגיל נּבַײלּב רע לָאז
 !ריט רעד אּב לטניה א יו
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 גוואק רעד

 ,עטכישעג א ,עסַײמ א
 ,דיל א ,שינעפערט א
 לרעק נקורט א נופ יו
 .טילּבעצ טָאה נוואק א

 לקיסאּפ א דרע נענאראפ
 ,טױלּפ מעד נּבעל זדנוא אֹּב
 -- ,לקיסאּפ סָאד ּבָאה'כ טרעקאעצ
 ,טייזראפ ּבָאה'כ לרעק א

 ,לדנרעק סָאד שטָאכ טנקירטראפ
 ,טירט רעטנוא טרעגלאוועג
 עלעטעלּב א טרָאפ כָאד טָאה
 ,טילּבעגסיורא מעד נופ

 ,םעלעגער ,נגער נעגנאגעג
 ,טאלּב א טרעוו לטעלּב סָאד
 כעלרעג גיפ רָאג סיוא טיצ טאלּב רעד
 !טאי רעצנאג א טרעוו גוא

 ,םעלעגער כָאנ נוא סנגער כָאנ
 --טניוו כָאנ נוא נענוז כָאנ
 כעלעטעלּב - רעטעלּב יד נוא
 !דניק א רָאג נריוּבעג

 ,סעקניניילק א ,לדנוואק א
 ,סנירג א ,סקידכעלַײק א
 ענעדָאה א אּכ ביז טלאה
 .סניד א עלעזדלעה טימ
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 ,לדנוואק סָאד זיא נסקאוועג
 ,קילג נַײמ זיא נסקאוועג
 סעקעידוּב טימ טמאצעגמורא
 ,קילּב סכעלגניצ סכעלגניי נופ

 ,סעמעראוו א כָאנ לָאמנייא זיּב
 ,טרָא מוצ גנורּפש א ּביג כיא
 ,לדנוואק גייק גיוש כיא פערט
 !טרָאד נוואק א ניוש רָאנ

 ,כעלעפַײרטש טימ ,כעלקיסאּפ טימ
 ,לאּב רעסַײװ א טימ נוא
 -- ,כעלעינק נשיווצ ווּורּפ כיא
 !קאנק א טוט עס !אהדאה

 ,לרעסעמ א טפאכעג ּבָאה כיא
 !כארט --ננוא ריר א נָאטעג
 ,ביז גלאפעצ זיא נוואק רעד
 !כאסא גטנעמיד ,ָא

 ,לרעטסעווש מעד טקנעשעג סּבלאה א
 ,ניילא רימ ראפ סּבלאה א
 .לדנוואק נַײמ פא רעדעי זיא'ס
 ..נעוועג כימ ענאקעמ

 ,נוואק נכָאנ גיוש גנאל
 ,ייוװצ כעלסיש נּבילּבעג
 כעלעדניה יד ראפ כיא ּבָאה
 ,ייֵז ניא טלעטשעג קנורט א

 פג
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 כעלערעק עצראווש יד טימ נוא
 ,ריט רעד אּב כיז צעז כיא
 ,כעלערעּפ ?שטַײּב א כאמ נוא
 .ריצאּב א רעטסעווש נַײמ

 ,עטכישעג א ,עסַײמ א
 ,דיל א ,שינעפערט א
 לרעק נקורט א נופ יו
 .טילּבעצ טָאה גוואק א



 גבלאווש
 טנאוו רעד פא רעטצנעפ מעד אּב
 ,נענאראפ טסענ א זיא
 ט:ענ נופ לכעלעווש מעד פא
 .גענאטשעג ּבלאווש א זיא

 ,טייטש לבלעווש א ּבלאווש נּבעל
 .גריצ כיז סע טנרעל
 ,סיוא כיז ּבלאווש מעד נופ טנרעל
 ,נריפ כיז פראד עמ יו

 גוז רעסאלּב אּב נעק עמ יו
 :גלארטש יד נּפאטנָא
 ,טענקראפ עמ נעמייל ארא'ס
 .ג?לאפ כעלטנעוו יד נעוו

 ,געוו מעד סיוא כיז טלעטש עמ יו
 ;סעזַײר עטַײװ יד פא

 ,כרוד נעמ טילפ נעמאי עכלעוו

 ,רעזַײה ,רעדלעוו ,רעדלעפ

 ,ּבלאווש מעד סיוא לּבלעוװש סָאד טרעה
 .לקע נטימ וצ טּפאלק
 ,פָארא ילפ א דרעירד פא דלאּב
 .לקערּב א נּבַײלקפוא
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 --!ּפָארא ילפ א יוזא טינ --
 -- עמאמ יד סע טנרעל
 ,טאלג נכאמ טעּברא נַײד טספראד
 ..בעמאזוצ רימ טימ ילפ



 = שי
 ש:5

 עלעדיפ סָאד
 עלעטסעק א נופ לטַײז א
 --,קירטש נופ רעמעדעפ נוא
 ,עלעדיפ א רימ כיא כאמ
 ,קיטנא נא כיא באמ

 ,עלעמיוּב א נופ לגַײװצ א
 --,דרעפ נופ רָאה עגנאל
 לקישטימס א נָא כיא יצ
 ..!טרעה ,כיז ליּפשעצ נוא

 ,טינ טעמוז נוא ליטש טּבַײלּב ניּב יד
 ,ּפָאק מעד טסַײראפ צאק יד
 כעלקעשָאל יד כיז נזָאל עס
 ,ּפָאלאג א ןיא קעווא

 כעלעדניה יד טסעגראפ נוה יד
 .גיײא רימ וצ כיז טרעה נוא
 ,כעלעדניה יד ,נוה ,טינ סעגראפ --
 !נַײרא ּפָאט ניא נלעוו יז

 ,עלעדיפ נַײמ ,טליּפש עס ,טליּפש עס
 !ַײל-ַײרט ,יל-ַײרט ,יל-ַײרט
 מיוּבנשראק נפא סרעקיּפ ַײרד
 .לּברעד וצ נעקירישט

 מיוּבנשראק נפא סרעקיּפ ַײרד
 .שא יו כעלעזדלעה טימ
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 ,עלעדייוו א כָאפ א טוט עס
 ,שראק א ּפָארא טלאפ

 ,טינ נשראק נייק פראד רענייק רָאנ
 --,קיזומ נַײמ כָאד טרעה עמ
 עלעדיפ סָאד ליוו רעדעי
 !קימס נטימ נָאט יצ א

 ,עלעדיפ נַײמ ,יל-ַײרט ,יל-ַײרט
 ,קע נא ,ניוש נוא --ילַײרט
 ,כעלעדניה יד נוה יד טפור עס
 !קעוװא כיוא -- סרעקיּפ יד







 ָאקטיװק .7 5

 טסינישאמ רעד

 ,זָאל ,עמאמ ,רָאנ זָאל ,ונ --
 ,סיפ יד ּפָא ניוש קור ,ונ
 ,זָאװָאראּפ מעד ריפ כיא
 ,טסינישאמ א ניּב כיא

 ,טסינישאמ רעוואכ --
 !טלאק כָאד טרעוו עשאק יד
 עװקסָאמ נייק וצ רָאנ רָאפ כיא --
 !דלאּב וועיק ניק מוק נוא

 !נריט יד וצ ,סרעטקודנָאק --

 ?גייר נענַײז סענָאגאוו

 -- ,נרישזאסאּפ ,כיז טצעזאּב
 ? ןייצ יד ניוש נשאוועג

 ,טסינישאמ רעוואכ --
 !נטראוו טינ ליוו עשאק יד
 ,נָאגאוו ניא יז צעזאּב --
 .נטראה ניא יצ ,נכייוו ניא

 ,טסינישאמ רעוואכ --
 !ןפָאלש נעײג דלאּב טספראד וד
 --,רָאפאמעס מעד וצ כאמ --
 !פָאלעגכרוד זיא נאּב רעד

 ,נרישזאסאּפ ,רימ טגָאז

 ?ג1ריפ כיז טוג ריא טעװ יצ
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 ?פָאלש נגייל כיז דלאּב נוא
 ?נּפָא נזָאל טינ ריט יד

 ,עשאק יד פוא ניוש סע ,ונ --
 !גנולש א לַײװועד וט ,ונ
 ,שיפארגעלעט יז קיש --
 ,גנולק רעטייווצ רעד ניוש עס

 ,וועיק רעדיוו ניוש זיא טָא
 ?סייוו כיא געוו מעד ,ָאיא
 --,כעלטקניּפ נעמוקעגנָא ניּב
 !סייה כָאנ זיא עשאק יד



 2 ער

 לפיש גייא ניא
 ,סעוורָאּב נוא גנירג נעמ טפיול רעמוז
 .כיג רעדעס ניא טסקאוו רעמוז
 --,כעלכיש נָאטנָא נעמ זומ רעטניוו
 ?כיש נָא ביז נעמ טשטילג נעד יו

 ,רעטסנעלק רעד זדנוא אּב זיא סקילעפ
 ,זיוה רעזדנוא ניא סּביל אזא
 נפראוועצ ּביל טָאה ,טסייוו ריא רָאנ
 !סיוא כיז טוט רע נעװ ,נָאטנָאיס

 ?לדמעה גַײמ ּוװ, :רע טכוז קידנעטש
 ?נעד סעדייא ּוװ ,עלעטראגיס}
 ,לכיש א סנייא רָאנ ּבָאה'כ ,רָאנ עז,
 "?נעזעג טינ עטייווצ סָאד טסָאה ,

 --,רעיימראטיור עּפורג א טנאּפש
 -- כָאד רעיימרא נא רע זיא
 ,טינ טניפעג כוש "נטייווצ , מעד זא
 .כָאנ מענייא מעניא רע טפיול

 ,רע טרישראמ יז טימ טַײז רעד אּב
 ,טקאט גיא כיז גטלאה כעלסיפ
 ,רעיימראטיור פא טמאלפראפ טקוק
 --,געיײג כיז טווורּפ רע ייז טימ כַײלג
 .מקאנק לכיש מענייא נטימ



 עסַײמ א

 ,רעדניק
 ,רעדניּפאק
 !קיּפ קיציא
 עסַײמ א נעק'כ
 !קיטנא נא

 פיונוצ טמענ
 ,כעלכעליּפש יד
 ,כעלכעליּפש יד
 ,כעלכעלימ יד
 ,כעלכעלימ יד
 ---.זיוה סָאד

 !סיוא טרעה עלעסַײמ סָאד

 ,רעדניק
 ,רעדניּפאק
 ,נָאה א טימ נוה א

 ,ענייש יד עסַײמ יד
 .נָא גוש כיז טּביײה יז

 ,נָא ניוש כיז טּביײה יז
 ,ּבלאק א טימ וק א
 ,ענייש יד עסַײמ יד
 ,ּבלאה אֹּב ניוש זיא יז
 --זיומ א טימ צאק א
 ,ענייש יד עסַײמ יד
 !סיוא ניוש כיז טזָאל יז
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 קירוצ טמענ
 ,כעלכעליּפש יד
 ,כעלכעליּפש יד
 ,כעלכעלימ יד
 ,כעלכעלימ יד
 --,זיוה סָאד

 !סיוא זיא עלעסַײמ סָאד



 וװָאלישָארָאװ 'כ מעד ווירּב א
 רעדורּב נַײמ זיא קעווא
 ,יימרא רעטיור ניא
 --רעּביל לרעדויּב נַײמ
 !יימרא רעטיור ניא

 ,וָאלישָארָאװ רעוואכ
 ,כאסא מיא ּביל ּבָאהיכ
 ,ווָאלישָאראוו רעוואכ
 !כאוו רעד פא לעטש מיא

 רעדורּב נַײמ רעלגָאלש א
 ,טאטשראוו ניא זדנוא אּב
 ,רעדורּב נַײמ זיא טאי א
 !טאי א לָאמנײ ניוש

 ' הב ?ןעגוועׁשֶעָו
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 עי



 ,ווָאלישָארָאװ רעוואכ
 ,יוזא מיא ּביל ּבָאהיכ
 ,וװָאלישָארָאװ רעוואכ
 יורטראפ מיא דנאל סָאד

 ,נטסישאפ :נעמ טרעה טָא
 ,דרעוװש יד נפראש ייז
 נליוו ייז שרעדנא טינ
 ,דרע עשיטעווָאס

 ,ווָאלישָארָאװ רעוואכ
 ,גירק ניא נטשרע מעד
 ,וװָאלישָארָאװ רעוואכ
 !קיש לרעדורּב נַײמ

 ,רעדורּב נַײמ רעלגָאלש א
 .זדנוא אֹּב רעטסעּב רעד
 גזַײװאּב יז טעװ רע
 !זדנוא וצ נכירק

 ,וװָאלישָארָאװ רעוואכ
 ..טלאפ רע ...רעמָאט ,ּביוא
 ,וװָאלישָארָאװ רעוואכ
 !דלאּב נאד רימ ּבַײרש זיא

 ,ֿבטַײּבראפ מיא לע כיא
 .דנאנאכָאנ סקאוו כיא
 נטלאה כיז נרעל כיא
 !טנאה רעד ניא סקיּב א



 רעטַײר עטיור

 ,רעטַײר עטיור נטַײר
 ,גטַײר ייז קידנגיוו
 כעלדרעפ אּב סיפ עניד
 ;נטַײּב כיז קידנקָאצ

 קָאצ
 ,קָאצ

 קָאצ
 ,קָאצ

 ,ריקורּב מענרענייטש פא
 ,טפולרעדניא סעקיּפ יד
 ,רידנאמָאק רעד סיורָאפ

 ,נעלטָאז יד ניא נטאי
 ,נדלעה עטיור נטַײר
 ,נדָאװאז נופ נטאי
 :ועדלע פ יד נופ נטאי

 קָאצ
 ,קָאצ

 קָאצ
 ,קָאצ

 ,טַײװרעדניא נקוק יז
 ,טפולרעדניא סעקיּפ יד
 ,טַײזרעדּפא סעקיּפ יד

 ,רעטסאלפ נפא נּפאלק
 ,נּפאלק עס סעטיּפָאק
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 עטסעפ יד סעטיּפָאק
 ;נּפאטאּב נייטש-רעטסאלפ

 קָאצ
 ,קָאצ

 קָאצ
 ,קָאצ

 ,טנאה רעד ניא נעמיוצ יד
 -- סיורָאפ פא סעקיּפ יד
 ,דנאל מענופ צענערג מוצ



 דיל-1סָארטאמ
 גסָארטאמ נענַײז רימ
 ,טָאלפ גטיור נופ
 נפיש יד נריפ רימ
 ,טָאטש וצ טָאטש נופ

 נקערשרעד טינ נעק זדנוא
 ,נפיט נייק ,מערוטש נייק
 נסָארטאמ נענַײז רימ
 .גפיש עטיור נופ

 טַײהַײרפ יד נגָארט רימ
 גאמ-טעּברא מעד
 ,כַײט כרוד
 ,מאי כרוד
 !נאעקָא כרוד

 מירעיוּפ ,רעטעּברא נופ
 .מאטש רעזדנוא זיא
 שיטעוװָאס -- נליוו רימ
 .מאי רעדעי נַײז לֶא

 ,נדרק יד ,ננייה יד
 ---.נצנאלפ יד ,טַײקניײש יד
 נשטנעמ-רעטעּברא רָאנ
 ,גצנאגניא סע טרעהעג

74 
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 עא א 6

 נגָארט רימ
 נדירפ מעד
 נאמיטעּברא מעד
 ,כַײט כרוד
 ,מאי כרוד
 !נאעקָא כרוד

 יי
3.2: 



 נסקאווסיוא לעװ כיא זא
 סעקעשָאל ענעי ,ענעי
 ,נגיוא עטכַײפ יד טימ
 ,עקיצנאלג רעזדלעה יד טימ
 ;גיוּבעג קידכעלַײק

 סעקעשָאל ענעי ,ענעי
 ,רענייצ עקראטש יד טימ
 ,סעטערָאק עכיוה יד אּב
 :ענייר נלאטש יד ניא

 סעקעטָאל ענעי ,ענעי
 ,רעדילג עלדייא יד טימ
 =- ייז פא גילפ א רָאנ כיז טלעטש
 ;רעטיצ א טיוה יד טוט

 סעקעשָאל ענעי ,ענעי
 ,עגנירג כעלסיפ יד טימ
 --ייז טנפע עמ לאטש יד נעוו
 .נעגנירּפש נוא ייז נפיול

 ,כיז נפיולעצ נוא נעגנירּפש
 --,טלסערט כיז דרע יד שזא

 סעקעטָאל ענעי ,ענעי
 !נסעגראפ טינ כיא נעק

 ,רָאג נסעגראפ טינ כיא נעק

 --,נקור מעד טגיוּב עמ יו
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 א שש
00 // 67 

 יא :
 גַײרא טמוק כוינָאק רעד נעוו
 .גקוקאּב מיא נעמ טמענ

 ,סעכוינָאק ענעי ,ענעי
 כעלטרעצ נדייר עכלעוו
 ,סעקעשָאל עטכַײל יד טימ
 ;כעלדרעפ עסייה יד טימ
 סעכוינָאק ענעי ,ענעי
 ,עטראה סעצנָאװ יד טימ
 ,עמעראוו כעלּבַײל יד טימ
 ;סכעטראפ עצרוק יד טימ

 ,סעכוינָאק ענעי ,ענעי
 רעַײרפ גריפ כיז סָאװ
 סעטעּפָאק נוא ּפעק נשיווצ
 ;רעַײפ יו ,דרעפ יד אּב

 טינ עריומ נייק רָאג נּבָאה

 --!נקור כיז ייז נשיווצ
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 סעכוינָאק ענעי ,ענעי
 !נקוסעמ ּביל כיא ּבָאה

 ,נסקאווסיוא לעװ כיא זא ,כא
 ,נגָארט נזיוה עגנאל
 סעכוינָאק יד וצ כיא מוק
 ;גגָאז ייז לעװ כיא נוא

 --רימ נענַײז רעדניק פעניפ --,
 ,רעדירּב נוא כעלרעטסעווש
 ,נרעַילפ א זיא ענייא
 ,רעדיל ניוש טּבַײרש רעטייווצ

 ,נרעּבעװ א זיא עטירד
 ,רעטרעפ רעד לוש ניא כָאנ
 -- רעטפעניפ עמאס רעד ,כיא
 יו כעלדרעפ אּב נַײז ליוו כיא

 -- רעכעליירפ א טאי אזא --
 ?גסקאוועג וטסיּב ּווװ
 ,נ2וקסומ עכלעזא טימ
 !לסקא עכלעזא טימ

 :כיד כיא נעקרעד קוק מעניא
 !עירענָאיּפ נופ טסיּב
 זדנוא אּב דרעפ א כיז עשז-מענ
 !עירעלאוואק ניא רָאפ נוא

 ,ילפ נוא דרעפ נפא כיא גנירּפש
 ,נענָאילק ,סענסָאס נעִילפ
 :פָארא גנירּפש נוא נָא כיא מוק
 !ענָאידוּב לאשראמ --,
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 כיז טנרעל עמ טוג פא ּביוא
 ,טנכייצעגסיוא פא נוא
 עירעלאוואק ניא זיא
 י?טנכעראפ נַײז נעמ נעק

 ,כיז עצנָאװ א טיירד לאשראמ
 :לכיימש א רימ וצ טוט
 ,עלעּפאק א וצ כָאנ סקאוו --
 !טנכעראפ נַײז וטסעוו

 ?שינעטראוו רעדיוו ?נטראוו --
 ?נסיש נעד טסנעק ,רָאנ גָאז --,
 *עינעמערטס - לטָאז מוצ נוא
 י? לסיפ נטימ וטסכיירג

 ,קירוצ מייהא כיג כיא ילפ
 ,נרעל נוא כיג כיא סקאוו
 --גַײז כיא ליוו נענָאידוּב אּב
 !נרעװ רענָאידוּב א



 יצמולב יצעבאב
 ?טינש מעד אֹּב טפלעה רע --
 !יצמולּב יצעּבאּב יד --
 ?טישעצ סָאװ ,טּבַײלק רעוו --
 !יצמולּב יצעּבאּב יד --

 יצעּבאּב יד יצמולּב
 ,יצעּבארקש רעד טימ טראש
 גרענָאָיּפ טפלעה
 ,נרעמראפ נעגנאז יד
 נעצ יו טעּברא יד
 !נעק יצעּבאּב יד

 ?יק יד אּב טפלעה רעוװ --
 |יצמולּב יצעּבאּב יד --
 ?ירפצנאג יז טקלעמ רעװ --
 !יצמולּב יצעּבאּב יד --

 יצעּבאּב יד יצמולּב
 ,יצעּבארקש רעד טימ טּבַײר
 נרענָאיּפ טפלעה
 .נרעקראפ נלאטש יד
 -- טנאה ניא מעזעּב מעד
 ,טמאר יז נוא טרעק יז

 ?טיה רעװ נרָאק מעד --
 !יצמולּב יצעּבאּב יד --
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 ?טירט עדמערפ טרעה רעוװ --

 !יצמולּב יצעּבאּב יד --

 יצעּבאּב יד יצמולּב
 ,יצעּבארקש רעד טימ ליטש
 נרענָאיּפ טפלעה
 ,נרעהרעד וצ טנַײפ מעד
 --.טירט ענַײז טרעח יז
 !טיהעג זיא טיהעג

 ָאקטיװק .ל 6



 שינעטערעג

 גרופ ראפ סָאװ
 ?קורּב גפא
 :נעגנאלק ראפ סָאװ

 ײ!קוט ,קוט,

 רעדער ראפ סָאװ
 ריקורּב פא
 נעגנילק ,נּפאלק
 ?ריש א נָא

 ,גָאטראפ נופ
 גָאטראפ ירפ
 גרופ נרָאפ
 .קורּב נפא

 --,פוא רָאנ טסייטש
 ;ָאד גענַײז
 --,טסײג נפָאלש
 ,ָאד גענַײז

 ,געוו א ּוװ
 געטש א ּוװ
 נרופ נרָאפ
 .געט עצנאג

 סעקיווָאזורג
 -- דָאלעג טימ
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 ,רעפרעד יד וצ
 ,טָאטש רעד וצ

 ,טריווטאר וצ
 ,טריװלָאק וצ
 נענאּב יד נופ
 נענאּב יד וצ
 .טריפ עמ צלא

 גרופ נריפ
 . =- ,דנאנאכָאנ
 שינעטערעג סיורג
 .דנאל ניא



 רעדעס ניא

 ,נעמיולפ נוא סעקניּפעּפ - לּפע
 !רעּב - נראּכ ערעווש יד נוא
 ,רעדניק עּביל , :רעמייּב נטעּב
 ".רעווש עס ,ּפאק א ּפָארא טמענ

 ,נטעּב טינ גנאל ,ערוועכ ,כיז טזָאל
 --? סָאװ ּבילוצ -- נטעּב טינ גנאל
 ,נטָאשעגנָא זיא דרע רעד פא
 ,זָארג נפא נטכורפ טימ לופ

 ,נשיוק יד נָא נעמ טלופ רעִירּפ
 .טָאש נופ טינ -- רעמייּב נופ כַײלג
 נשיוק עלופ ,נשיוק עלופ
 .טָאטש גופ רעטעּברא יד ראפ

 ,קיטפאז נוא סיז נעמ טסע מעדכָאנ
 ,גַײװ - קינָאה -- טַײקסיז נוא טפאז
 --נכירק טינ נעק ניוש ליומ ניא נעװ
 .גַײרא עינעשעק ניא טכירק

 ,עטקאּפעג סעינעשעק עלופ
 --,ייז טימ כיז נריר וצ מיוק
 ,נגיוא יד כָאנ נטסולג סע נוא
 !ייוװ נעוט כעלכַײּב יד רָאנ

 ,לסיּבא נעורּפָא נעמ זומ
 --זָארג נפא כיז גייל א נוא
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 ,לּפע נופ קאּב א ּפָארא טקוק
 ,זָאנ עיױלּב א -- מיולפ גופ נוא

 לשנַײװ עצראווש לטניּב א נוא
 --,טרָאד נָא ,גַײװצ רעטצעל רעד פא
 ,נעור טינ כָאד נזָאל ייז ,כא
 .טרָא מענופ כיז ּפאכ א גוא

 ,נסַײר ,נעלסיירט ,נפראוו ,נכירק
 !טאלּב - רעטעלּכ ,רעטילפ-רעטאלפ
 נעמוקַאּב נוא ,ניוש טקאּפעג נוא
 .טאמ רעדיוו כיז גייל א נוא

 כעלדנייצ יד טקעטשעגנַײרא נוא
 --.יוזא גנאל נטלאהעג נוא
 ,נעמיולפ ,לשנַײװ ,נראּב ,לּפע
 !יוא ,יוא ,טַײז ריא טוג יװ ,כא
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 א א טא אר * אל יו א יי... 7 : א א יו 0 ר א .שלא =

 ?רעמייּב פא טכורפ יד טייזראפ רעוו --
 ?טפאז מעד ייז ניא נָא טסיג רעוו --
 :טרעפטנע נוא פוא רענייא כיז טלעטש
 ?טפאש סָאד רעוו טינ נעד ריא טסייוו --

 ,עטינעג - טוג ,רענטרעג עטוג
 --,ימ עַײרט ,רענטרעג עטוג
 ,נטפאז נוא מיוּב טימ נָא גריפ
 --.ילג נוא טסָארפ נופ ּפָא נטיה

 ,נּבראפ יד סע נלעטשאּב ײז
 ,ניילק יד ,סיײרג יד ּפָא נלעטש
 גריצאּב גוא נדיילקאּב נוא
 .גייש ,לדייא גטכורפ עלא

 ,קינַײװ נכאמ לּפע ָא מעד
 ,סיז - קינָאה --מענעי ָא נוא
 ,עקּפרעט סָאװטע -- נראּב יד טָא
 ,טסילפ עס שזא ,קיטפאז --ענעי

 ,סקניציּפ א עלעּפָאנ א ָאד
 ,זָאר א עלעקעּב א טרָאד
 ,סקניצראווש א עלעּפעק א ָאד
 י.זָאנ עגנאל - כעלּבלעג א טרָאד

 רעדניק יד נָא נעמוק סע זיּב
 --טלעפעג ייז נטכורפ יד נוא
 ,רענטרעג עטוג יד כיז נעיירפ
 :טלעווק יז אּב מענָאּפ סָאד נוא

 7 -- אלע יי 2 ר = ר 4 : 2 = א
 ַ קי" =

 ייד



 !גטכורפ יד ּפָא טלסיירט נוא טסַײר --
 .גַײװ - קינָאה --טַײקסיז נוא טפאז
 -- נכירק טינ נעק ניוש ליומ ניא נעוו
 !נײרא סעינעשעק ניא טּפוטש



 רענטרעג יד פא נרענָאיּפ

 גשיטריוװלָאק פא גָאט מעד
 --טכארּבראפ נטרָאג
 ,נּבָארג מאּב נפלָאהעג
 .טכאוואּב נשיוק יד

 פָאלש רעד כָאנ טלאה
 ,טכאמראפ נגיוא יד זדנוא
 רענעפָא יו ,נעמ טרעה כָאד
 .טכאוורעד נסיורד

 גּבָארג מוצ טוט יצ א
 ,דרע עקיטפאז יד
 נרעמ נופ נָאט קעמש א
 .דרעּב ענירג יד

 --,עזורוקוק טקעמש עס
 ,טסעפ טעוועקאּפעג
 ,טליהעג רעטעלּב ניא
 .טסערפ ראפ כיז טיהעג יו

 גרָאדימָאּפ --ברעק ניא
 -- טיור זיּב נפַײרעד
 רעטּבילאּב ּבָאגוצ א
 !טיורּב מעַײנ מוצ

 נטרָאג מוצ רעכיג
 !טכאוו נוא טעּברא פא
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 סנירג סָאד נרעוו לָאז
 .טכארּבעג כַײלג נאּב מוצ

 ,ליוה טינ נשיוק יד
 -- ,ליופ טינ נסנירג יד
 סע לָאז נעמוקנָא נוא
 !ליױמ נקיטכיר מוצ



 נָאמ
 ,רעדעס ,נגרָאמ - טוג א

 --!נרָאק נוא מױּבלּפע
 נענָאמ יד יװ ,רָאנ טעז
 !גרָאװעג סיורג נענַײז

 נענָאמ יד טשרע נטכענ
 ,עזיולּב נוא כָאנ עליוה
 עטצוּפעגסיוא ניוש טנַײה
 .נזיור ניא דיילק - לרעּפ ניא

 כעלּפעק ענירג נקוק
 ,סעקזולּב עטיור יד נופ
 רעמוז-וועטנָאי נפא
 ,קיטסול כיז טצוּפעגסיױא

 ,ָאד ענירג כָאנ טשרע נטכענ
 !רעדניצא ניוש עסיורג
 גסקאוו יוזא נלָאז
 !רעדניק עּביל עלא
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 נבלאווש נוא נעָארק
1 

 ּבָאר יד טסענ רעדמערפ אּב טייטש
 ;ּפָארא יוזא טַײרש יז נוא

 !ארק-ארק --
 !טסענ א טקאּפעג
 !ארק"ארק
 ,טסעפ כיז טלאה יז
 ,טעיוּבעג טינ ּבָאה כיא
 ,טעיורעג טינ ּבָאה כיא
 ,ּבָאהיכ נוא

 ּבָאה'כ נוא
 !טסענ א

 !ארק"ארק
 ,ּבָארג זיא טסענ יד
 !ארק"ארק
 !ּפָא טינ טערט כיא
 ,כיז טרירעג טינ סיפ יד
 ,כיז טרימשעג טינ קסיּפ נַײמ
 ,ּבָאהיכ גוא

 ּבָאה'כ נוא
 !ּבָאה'כ נוא

 ,ּבָאר"עקארק ,כיז מעש ,כיז מעׁש --
 !ּפָארא סניוזא טסַײרש וד סָאװ
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 ,ּבלאווש יד נוא
 ,ּבלאווש יד נוא
 ַײרש א נָא
 ,רעווש טעּברא
 רעווש טעיוּב
 .ייּבעג ריא
 ליופ טינ נוא
 ,ליומ נטימ
 סיפ יד טימ
 ,רעה נוא ניה
 דרע רעד נופ
 ,זינראק מוצ

 ,רעווש טעּברא

 ,רעווש טעיוב
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 ,טסעפ טעיוּב
 ,מייל נופ טּפעלק
 דרע נופ טּפעלק
 !טסענ ריא כיז

 !ּבלאווש עּביל ,ּבלאווש עּביל --
 !בלאה קיטשירפ נַײמ נופ ריד אנ
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 לקושז סָאד
 נגער א ,נגער א
 ,לָאמאטימ טסיג עס
 ,סעקשטיר ניא ,סעווניר גיא
 ,לָאט ניא ,כעלכַײט גיא

 ,סעוװט ַײס ,רעמיײּב ַײס

 ,סאנ נרעטיצ ייז

 ,לגיופ נייק ,נשטנעמ נייק

 ,סאג ניא טינ טניה נייק

 לקושז א רענייא רָאנ
 ,טיור כעלעסיפ טימ
 סעקשטיר טימ כיז טיירד סָאד
 ,טיוט טימ כיז טליּפש נוא

 ,רעּביא סָאד כיז טרעק טָא
 !סיוא נוא ,לוג-לוג ,יוא
 ,לסיפ א סָאד טלעטש טָא
 ;סיורא כיז טסַײר נוא

 לּפעק ניא מיא טוט טָא
 ,ּפאלק א נּפָארט א
 עּבלוּב א נטנוא נוא
 ,ּפאכ א סָאד טוט טָא

 ,?דנעּפש א טמיווש טָא רָאנ
 --,כיגרעדפא טמיווש עס
 לקושז מוצ כיז גיינ א
 ,ביז פא סע טמענ נוא
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 נטימניא כיז טלעטש סָאד
 ,וצ טוג כיז טלאה נוא
 לדנעּפש סָאד כיז טמיווש סע
 ,ווו-צעגרע טגָארט נוא

 ,טלּבעלּב יז ,עקשטיר יד
 ,טדנעלּב נוא טרעּבליז נוא
 ?דנעּפש סָאד כיז טגָארט סע
 .טנעוו ראפ ,רעּביטש ראפ

 ,לּביטש א וצ טמוק נוא
 ,סיוטש א כיז טוט נוא
 ,לכעל א גיא נַײרא
 .זיוה א ניא נַײרא

 עכָאּפשימ א טניווװ ָאד
 ,לרד כעלרעדניק נוא
 לקושז סָאד נּפאכ יז
 ,ײרפ סע נזָאל נוא



 קושז-דלָאג רעד
 ,כעליירפ זיא קושזידלָאג רעד
 : נפָארטעג טָאה קילג א
 ץּבאשז רעד נופ זיא רע
 ,נפָאלטנא רעצנאג א

 עּבאשז יד טנַײה טָאהיס
 ..ריש מיא נעגנילשראפ
 נּבעל נטימ מיוק
 ...ריא גופ נפָאלטנא

 כעליירפ טציא רע טפיול זיא
 .גטרָאג ניא נּפױר כָאנ
 עקניניילק רָאנ רע טפערט זיא
 ,נטרָאד כעלעּפיױר

 ?עניילק נסע טנַײה --
 !גיינ ?טנַײה עניילק יד
 ,רעּביא ייז רע טנאּפש
 ,גײג כיז רעטַײװ טזָאל

 נעיוט יד נעלקניפ עס
 ,נּבראפ יילרעלא .טימ
 לצנעט א טימ טײג עס
 ,טעּברא פא קושזידלָאג רעד

 -- נזָארג יד רעטניה
 ,ליק נוא לקנוט זיא
 ---נזָארג יד רעּביא
 .ליפ יוזא נוז זיא
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 ָאקטיווק .ל 7

 ,נזָארג-רעטניוו נאראפ
 ,נגעוו נוא נלענוט
 ,עקפאד ,נטרָאד רע טָאה
 ,טנגעגאּב עטנעקאּב

 מענייק טימ רעּבָא
 ,טריפראפ טינ סעומש נייק
 סעצנָאװ יד טימ רָאנ
 ,טריראּב נדעי מיוק

 עסיורג יד נּפױר יד --
 !נקאּפ כיא ליוו ניילא
 -- עטסערג יד ,עסיורג יד
 !נקאנקעצ לעװ ניילא

 ,לכַײּב נַײמ זיא צראווש
 !טיױה יד שזא טצנאלג עס
 ,לגילפ ענַײמ -- דלָאג
 !טיױור ענַײמ סיפ יד

 עּפיור א רע טעזרעד
 ,עּבָארג א ,עסיורג א
 ,נעמענ יז רע ליוװ זיא
 ,רעּבָא כיז רע טקערשרעד

 !כיא פראדאּב עכלעזא --
 !קילג א זיא אזא
 ,נעמענ יז רע ליוו
 ,קירוצ כיז טּפאכ רָאנ

 קושזידלָאג רעד כיז טיירד
 .נסיּב נַײז מורא
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 ְק

 ,כיז טזָאלּב רע ,כיז טּבײה רע
 .גסיגעג טינ נעק רָאנ

 ,נפָאלעג רע זיא
 ,טכארּבעג סעקושז ַײרד
 גריפניא נעמ טָאה
 .טכאמעג לאפנָא מעד

 נריפניא נעמ טָאה
 ,טּפאכעג עּפיור יד
 גריפניא נעמ טָאה
 ,טּפאלקעצ עּפיור יד



 כעלעקשטאק טימ עקשטאק
 עלעקשטאק סַײװ ,טַײװ א
 ,כַײט מעניא כיז טדָאּב
 ,עלעזדלעה מעניא כיז טקיּפ
 ,עלעגילפ מעניא כיז טקיּפ
 עלעּפעק עסַײװ סָאד טקעטש
 .כַײט גיא םיט נוא פיט

 עלעדנייטש א דניק א טפראוו
 --כַײט פא כעלעקשטאק
 כעלעקשטאק יד כיז נּבלֹוּב
 ,כאסא כיז נגלוג נוא

 עלעקשטאק-רעסאוו א טפערט
 ,קסיּפ ניא רעסעמע רעד
 ,עלעּפעק ריא פוא יז טּפאכ
 ,כעלעסיפ עטיור יד טּפאכ
 ,.. קסילפ נוא קסילפ יז טפיולטנא



 נעלּבָאנש
 כעלרעּפש נוא סעקיראנאק
 ,כעלרעק נקיּפ ,נקיּפ
 ,עקידעקערש סרעקיּפ ,סרעקיּפ
 ,עקידעקעַײרד כעלעּבענש
 טסעפ נוא קידעקעַײרד
 ,טסערפ עמ כעלרעדָאי

 נעירפ עשירפ יד ניא

 ,נעִילפ ,נּבלאווש נעִילפ
 ,עקידנענײּבטײרּב כעלעּבָאנש
 ,עקידנּבעװש כעלגילפ נּפאכ
 טיירג נעגנילשוצנַײא
 ,טייהרעקידנעילפ

 רענעה יד נוא רעניה יד
 ,רענעש כָאנ כיז נזַײּפש
 ,כעלערעק זיא כעלערעק
 ,כעלמערעוו זיא כעלמערעוו
 ,נגעוו יד פא ,נטסימ יד ניא
 ,נגער נכָאנ ,נגער נראפ

 ,נאּפש א --קיּפ א ,קיּפ א-- נאּפש א
 ,נאראפ כעלערעק
 !נאראפ כעלמערעוו
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 כעלרעזאכ
 ,רידאגירּב ,אנאוו-אנא --
 !ריט יד לאטש נופ םוא נפע
 ענייש ,עַײנ יד זַײװ

 !עניײלק יד כעלרעזאכ

 ,טַײלערוװעכ ,רעדניק ,רעטעּפש --
 .נשאר טינ ָאד רעטציא
 כעלרעזאכ יד טציא כָאד טלאהיכ
 .נשאוו נטימ ניא דארג

 ,רידאגירּב ,אנאוו-אנא --
 !ריט יד לאטש נופ פוא נפע
 --נָאט טעלג א כָאד ייז זָאל
 ?עטעפ יצ ,ערעגָאמ

 ,טַײלערוװעכ ,רעדניק ,רעטעּפש --
 ?נסעגראפ נעד ריא טָאה
 כעלמירייזאכ יד נפראד עס

 .נסע רעטציא עדַָארג

 ,רידאגירּב ,אנאוו-אנא --
 !ריט יד לאטש נופ םוא נפע
 --,ייז זַײװאּב ניוש רעכיג
 ?עסַײװ יצ ,עוועזָאר

 ,טַײלערװעכ ,רעדניק ,רעטעּפש --
 ,נפָאלעג טינ ,רעליטש
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 ערע יד קעווא גייליכ
 .נפָאלש רעטציא עדארג

 ,רידאגירּב ,אנאוו-אנא --
 !ביד נטעּב רעדניק עלא

 ,כעלמירייוואכ ,אש ,אש --
 !כעלמירייזאכ יד נפָאלש עס
 --סיוא כיז ייז נעור ָאטָא
 !סיורא כַײא וצ יז כיא זָאל



 יִק

 גטרָאג ניא רימ נעײג

 .ירפרעדניא עלא

 נעײג עשאּפ פא נוא

 .יק יד קירעפעלש

 רענרעה יד טימ נגיוו

 ..ו"ומ :נעווער ייז נוא

 כעטסאּפ רעטוג רעד נוא

 .!וןיונ :רעטנוא ייז טּבַײרט

 טעשאּפעג כיז נטכענ
 ,זָארג נטכעלש א פא
 נזעוועג כלימ יד זיא
 .זָאלג מעניא רעטיש

 ,נעשאּפ כיז ריא טלָאז טנַײה

 ,טעז וצ ,כעלעִיק
 ,רעטוּפ עטוג לָאז נַײז
 !טעפ כלימ יד נוא



 כעלדרעפ ענַײמ
 כוינָאק א ניּב כיא
 ,טריװלָאק רעזדנוא ניא
 כעלדרעפ ענַײמ ,טעז
 ,טריצעג נוא טמעקעג

 נסע סָאד כעלטקניּפ
 ,שימראפ כיא ייז ראפ
 קידנעטש ייז נענַײז
 ,שירפ נוא טנוזעג

 קידנעטש ייז נענַײז
 ,טיירג נטעּברא וצ
 כעליירפ יו ,רָאנ טעז
 ,טיײג עמ נאּפש ניא

 ,סרעיוא יד עפַײטש
 ,טצנאלג עמ נצנאגניא
 סעסאמ יד נעמ טּפעלש
 ,צנאט א טימ גנירג רָאג



 עפלאמ יד ינָאמ
 ,עּפלאמ עניילק א זיא ינָאמ
 .גײטש ניא רימש א זיא ינָאמ
 ,נעּפארד ,נעגנירּפש סעּפלאמ עלא
 .גיײצעג טפַײלש רעּבָא ינָאמ

 ,לּפָאג רעּבלאה א :גַײצעג ריא
 .צלָאה כעלקיטש ,כעלדנייּב ,כעלדנייטש
 ,נעקּפָאה ,נצנאט סעּפלאמ עלא
 .צלָאטש טעּברא רעּבָא ינָאמ

 ,לגיצ א ניא לּפָאג מעד טפראש

 .טּפאכ לרעק א ,ּפָא סע טפראוו
 ,עטינעג טימ כעלטנעה טימ טּפאלק
 .טּפאלק לרעק סָאד ,שטנעמ א יו

 --,רעגריּב א טַײרש --ײ!ינָאמ ,יטסארדז,--

 ,ראּפש א כיז עּפלאמ יד טוט

 -- רענעי גּוא ,סיוא לטנעה ריא טקערטש

 .ראגיצ נַײז טימ ּפָא סע טירּב

 !רעטיצ א טוט ינָאמ יו ,יוא
 :טלירּב יז ,ייוו כעלקערש ריא טוטיס
 !רעגריּב א טָא !רעגריּב א ,ונ
 !דליװ יוזא נעמ טסקאוו ּוװ ,ּוו

 ,רעגריּב נפא ינָאמ טקוק ליטש
 :קילּב נפיט טימ מיא פא טקוק
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 עּפלאמ עטסדנימ עכלעוו א ,רעװ
 1? קיטש עכלעזא זדנוָא אּב טכאמ

 טקידיילאּב קראטש ינָאמ זיאיס נוא
 .גײמ טינ טקוק נשטנעמ יד וצ נוא
 ,ביז טפיטראפ פיט טעּברא רעד ניא
 .גייטש א ניא לרעק סָאד טפַײלש

ּ 



 קריצ ניא

 קריצ רעד זיא ,ונ
 ,ניירא לטעטש ניא
 צאלּפ נסיורג פא
 .גַײנ רעגייזא

 טָאה עמ רעדייא
 ,טכארּבעג מיא שאלאש ניא
 גרָאװעג ניוש זיא
 ,טכאנרעדפא טעּפש

 ,כיז טּפוטשעג נעמ טָאה

 .טראוועג נעמ טָאה

 נשטנעמ טימ סעטּפָאכ
 .טראגעג נּבָאה

 רעדַײנש רעד עיסָאי
 ,ריט מאּב טפאשגנע ניא
 ,כיוא עקרעדַײנש יד
 .ריא כָאנ רעדניק יד

 ערוועכ יד כיז טרילראפ

 :ריט רעד רעטניה

 !עקַײכ 64

 !עקַײּב
 !לטָאמ

 !עקַײמ

 !ייה-ייה

 "ןרימ וצ
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 ,לסקא יד פא ײוװצ
 --,טנעה יד אּב ייווצ נוא
 ,רעטָאפ רעד כיז טּפוטש
 .טנערּבראפ נוא טציוושראפ

 טלעג סָאד רע טָאה
 ,טגנאלרעד עסאק רעד ניא
 : נעמוקאּב רע טָאה
 : ,קנאּב עטשרעּביױא יד

 ,קנאּב עטשרעּביוא יד
 :יירעלאג רעד פא
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 !עקַײכ --;
 !עקַײּב

 ! לטָאמ
 !עקַײמ

 רעכעה נענַײז רימ
 י!יײז עלא נופ

 כעלצאיאּפ נענַײז
 ,סיורא נפייר טימ
 צאק א רענייא פא
 ,זיומ א נטירעג טָאה

 טצנאט עלעדיימ א
 ,טָארד פא נקלאּב מאּב

 !עקַײכ ={
 !עקַײּב

 !לטָאמ
 !עקַײמ

 ,רעּביא טינ כיז טגייּב
 י!ּפָארא טלאפ ריא

 ,רעגיט רעד רָאנ יו
 גנאלש יד נוא ביל רעד
 סיורא נענַײז
 ,גנאטש מאּב כיז טיירדעג נוא

 טָאה
 !עקַײכ

 . !עקַײּב
 !לטָאמ

 !עקַײמ
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 קערש ראפ
 כיז טקעטשראפ
 .קנאּב רעד רעטנוא

 ,עריומ ריא טָאה סָאװ --
 --.סאּפש נכאמ יז
 ,עמאמ יד ייז טגָאז
 ,סאלּב יז זיא ניילא

 יז טלייטעצ כעלכיק גוא
 ,דנאנאכָאנ סנייא
 יז טעלג יז כעלּפעק יד
 ,טנאה רעקירטיצ טימ

 ,עקַײמ פוא כיז טּביײה
 ,דניק עטסנעלק סָאד
 לניק טָאד סיוא טקערטש
 ,דניוושעג סע טפראוו נוא

 לכיק נגעק טוט
 ,גנורּפש א ּבייל רעד
 לכיק סָאד מיא טלאפ
 .גנוצ רעד פא כַײלג



 סעקוסראנב

 נסקאוו יז גענעק יו
 ?נַײש נָא גוא נוז נָא
 נסקאוו יז נענעק יו
 ?גַײז עקיטפערק נוא

 כעלקוסראּב יד ,ניימ כיא
 ,דלאוו ניא עניילק יד
 ערָאנ רעד ניא פיט סָאװ
 ,טלאה ייז עמאמ יד

 כָאד גָאטאּב יז טזָאל יז
 .סיורא טינ דלאוו ניא
 ,סרעגעי נעיײג דלאוו ניא
 .סיוא ייז נּפאכ יז

 גפראד יז ,סרעגעי יד
 .זיולּב כעלכעלעפ יד
 רעּבָא ליוו רעטומ יד
 !סיֹוא נוא נדַײל טינ

 ייז פראד יז ,ייז פראד יז
 / / ,ביילא נצנאגניא
 ערָאנ ניא נסקאוו יז
 .נייש יא ,קיטפערק יא

 נעמ פראדאּב רעמָאט נוא
 ,נוז עלעּפאק א
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 ,רָאנ פראדאּב עמ ּביוא זיא
 .נָאט סע נעמ נעק זיא
 רעטומ יד זיא פורעד
 ,ליופ טינ עדאווא
 יז טּפאכ נכעלעמאּפ
 ליומ מעניא דניק סָאד

 נסיורד ניא סע טגָארט נוא
 ,שירפ רעד פא דלאוו ניא
 זיא גוז יד ּוװ ,טרָאד א
 ,טשימעג נטָאש טימ

 ,עניילק יד ,ייז טלעטע יז
 .ייז נּבעל טייטש יז נוא
 ,טמעראוורעד כיז נעװ נוא
 ,יירשעג א טרעוו זיא

 כעלקוסראּב עניילק אּב
 ;ּפָאק רעד כיז טיירדראפ
 ,נלארטש יד נוא נוז יד --,
 !ּפָא נעמ טרעטאּפ יו

 רערעמ טינ נליוו רימ
 !נוז עמעראוו יד
 סָאװ טינ נּבָאה רימ
 ?נָאט וצ סערָאנ יד ניצ

 ,רערעמ טינ נליוו רימ
 י!טקיטש עס ,זדנוא טירּב עס
 ,רעטומ יד כיז טקערשרעד
 .קירוצ ייז טּפעלש נוא
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 נּפאכראפ כיז טװּורּפ יז
 ,לָאמאטימ ייווצ וצ
 ,רעסעּב זיא ערָאנ ניא
 ,לָאמש עס נוא ליק זיא'יס

 - ,רעטצניפ זיאיס נוא לָאמש זיאיס
 --.גוז נַײק טרָאד ָאטינ
 כעלקוסראּב נפראד סָאװ
 ?נופרעד סרעסעּב כָאנ

 ָאקטיװק .? 48



 שינעקורס

 ,עטרעכיוראפ נעלזדניא
 ,עטרילָאק-נשעמ
 עטריצאּב-רעּבליז
 .למיה פא נעמיווש

: 

 ,סנטָאש טימ רעדלעפ
 ,טניוו נוא סנטָאש
 ,למוט רענעזדנעג נוא

 ,נצנאט כעלרעכיוו
 ,סעמייהעּב נעווער
 ,סעילָאּפָאט נראד
 --:נגעוו פא רענרעד

 גדעי נוא מעלַא
 .נגער א כיז טליוו

14 



 ציה

 ,טעראּפ עס ,טעראּפ עס
 .ציה יד טעראּפ עס
 ,לדמעה סָאד פראווּפָארא
 .צימ מעד ,כעלכיש יד

 עצײלּפ רעד ניא טילגיס רָאנ
 .נוהושט רעטילגעצ
 נקלָאװ א ניוש לָאז ,ונ
 .גֹוז יד נלעטשראפ

 נעגנעהראפ ,נלעטשראפ
 ,טירּב סָאװ ,רעִירּב מעד
 ,נגער א נָא צלא רָאנ
 ,טינ מיא נעמ פראד טציא

 ,נגער נייק טינ פראד עמ
 ּפָארט נייק עליפא
 נטריװלָאק נעמענ טציא
 !ּפָארא נטיורּב יד

 סנקלָאװ נגעמ יוזא
 ,קערטש א כיז נָאט רָאנ
 נעגנעהראפ רָאנ נוז יד
 .קעד רעכעלּבליק טימ

 ,געָאש פא ,רָאנ גָאטאּב
 !סָאמ רעד וצ טקנוּפ פא
 -- טרעַײפ יז יו ,נוז יד
 !סָאּבעלאּב -- ציה א
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 גגער נראפ

 למיה רעד נרעטיצ טעװ טָא
 ..בייג טעװ לדנגער א נוא
 ,רעניה יד כיז נטלאהאּכ סע
 ,סעכירטס רעטנוא נגיצ יד נוא
 ,רעצעלק רעטנוא -- כעלטניה נוא טניה
 ,כעלצעק יד -- קישטעּפירּפ נפא

 ,רעדניק עניילק יד ,רימ רָאנ נוא
 ,נצנאט רימ כעלעקשטיר יד ניא
 --,סעּבלוּב יד ,כעלגניריוא יד טימ
 ,נכאל ייז טימ מענייניא נוא
 גפיול ייז טימ מענייניא נוא
 !כַײט מוצ כַײלג

16 



 נגער

 ,רעדניק ,רעכיג
 ּבורג מוצ טפיול
 ,נגעוו יד טלעטשראפ גוא
 ,רעדניק ,רעכיג
 ,דמאז ,עטָאלּב
 !נגער א טייג ָא-טָא

 רעהא טפיול
 ,ּבורג ניא נַײרא
 ,גליּפש מוצ כיז נָאט מענ א
 כיג נקירּב נכאמ רימָאל
 !נלימ נלעטש רימָאל נוא

 גער ניא

 נצימ יד ּפָארא כיג
 ,נצילּב ראפ ,נרענוד ראפ
 !נסקאלפ יװ ,כַײלג נוא פַײטש

 ,כעלּפעק נצענ נגער לָאז
 ,לּפע יו נוא נראּב יו
 !נסקאוו רעכיג רימ נלעוו
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 טינש ניא נגער

 ,גגער ,נגער
 ,טינש זיא טציא

 גגער נייק טציא
 !טינ נעמ פראד

 ?נגער פראד רעוו
 ?טיול פראד רעוו
 רעדלעפ יד פא
 .טיורּב סָאד טראוו

 נרעוו טעוװ עס
 ,ליופ נוא סאנ
 סענישאמישערד

 ,ליוה נעייטש

 נוויטקעלָאק
 דנאל מעניא
 ,גדַײנש
 ,דנאנאכָאנ נשערד

 ,נגער ,נגער

 ,טינש זיא טציא

 נגער נייק טציא

 !טינ נעמ פראד
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 ' 8 טיי +

 לּפענ
 ?רעדיוו ניוש וק יד זיא ּוװ ,יוא
 ,טרעדינ ,טרעדינ לּפענ רערעווש
 .דרע יד טקעד לּפענ רערעווש
 !רעהא מוק ,וד וק ,ינאמ

 ,רעסַײװ נקלָאװ ,לּפענ ,לּפענ
 .רעזַײה נייק ,כַײט גייק ָאטינ ,סיוא
 ,כיור נסַײװ ניא טייגעצ צלא
 .כיוא כיא ייגעצ לַײװ א כָאנ

 ,נלָאמׁש א ּפָאק טימ גראב א רָאנ
 ,נלָאט יד גיא לּכענ מעד טפראוו
 ,ּפָארא פיט לּפענ מעד טפראוו
 .ּפָאק נכיוה נַײז טַײרּפאּב נוא

 ,רעטיול נוא גראּב רעד טרעוו רעלעה
 ,רעטיור ,כעלטיור נֹוא ,זָאר ,כעלסאלּב
 וצ טמיווש לָאטילּפעג נופ נוא
 .וק רעזדנוא טרָאד גראב מעד וצ

 לָאמש מוצ ּפָאק מוצ ,גראּב פא טנאּפש
 .בלָאט גופ טפיול לּפענ רעד נוא
 ,םורא צלא טנאּפש וק יד נוא
 .פוא טייג נוז נגעקטנא ריא
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 רעמוז פָאס
 -- ארקיארק --
 --!נָאמ רעד טליופיס
 נעָארק נעקארק
 ,לָאק א ניא

 סעּבאשז נעקאווק
 :גערּב מעד פא
 -- אווקיאווק --
 !געט עטצעל

 == עמ-עמ ==

 --!טזָאלּב נפָאצ
 רעמעל נקעמ
 .זָארג מעד פא

 ,רענעה נעיירק
 :סיורג נוא ניילק
 -- וקיירק --

 !סיוא רעמוז

 ,סיוא רעמוז
 --,נַײרא טסּבראה
 רעדיילק עמעראוו
 .נַײא געמ טפיוק
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 גָאט-טסּבראה רעטשרע
 ,געט-רעמוז עטצעל
 ,רענעש נטייווצ נופ רענייא
 נסיורדניא נפיול עס
 נזיוה עקניצרוק ניא
 .רענעה ענעסקאוועגסיוא

 רעמ טינ נקיּפ כעלעדניה
 --:עקָאװק רעד טימ
 ניוש ניילא נקיּפ
 .נעקָאה נוא נעגנירּפש נוא
 ,נסאג יד רעּביא
 לקיל מעד רעּביא
 כרוד ייז נעגנירּפש
 .לקירּב עקנילָאמש סָאד

 םעלדנעּב טימ כעלסיפ
 .געוו מעד נראש
 --.בעלדנעה נוא כעלדניה
 .געט עקינוז
 ,טכאנ א רעּבָא
 ,ערעווש א טכאנ א
 :טנָאמ נוא טמוק
 יו ברעו רעטניוו לָאז,

 טכאנ אזא טמוק
 ,כעיוק נוא שאר טימ



 טכאנ יד נָא טלאפ
 .כעיומ מעד טלאּפש נוא

 ,רעמייּב יד נצכערק
 ,דרעפ יד נעשזריה
 .דרע יד טצכערק

 -- נסיורד רעד נגרָאמ פא
 ,גָאיעג-סנקלָאװ ניא
 --,נעיטָא נופ ּבײהנָא רעד
 ,גָאט רעטשרע



 יט +
 = טיש 20. 0006 5 :- י"א
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 ייזראפ-טסּבראה

 --,טגיוו א כיז טרעה עס ,סנקלָאװ ּכיז נזַײװ עס
 .ּנשעל ייז ציה עטצעל יד
 דניוושעג ,קילַײא שינעטערעג טשער יד
 .נשערדרעד סענישאמישערד יד

 ,גדָאלעג גרָאפ סנגָאװ נוא סָאטװא יד
 ,ייר ניא סרעטאוועלע וצ
 דָאּב רענעדרע סעשועמ נָא ּכיז טגיל עס
 ,ייזראפ-טסּבראה נפא טראוו נוא

 ,ראּפ רעצראווש רעד סעשזעמ נָא כיז טגיל עס
 ,נעילפ סעזַײר ניא געלגיופ נוא
 ראּפש א סענָאלָאק-רעטקארט יד נעוט עס
 ,עירז רענייר טימ ראּפ פא



 רעמייּב יד נוא טכורפ יד

 ,ּבוטש ניא טכורפ יד נַײרא טגָארט עמ
 .נסיורדניא דָאס מעד טזָאל עמ
 ּבושט מאּב טניוו רעד נָא מיא טּפאכ עס
 .נסיוטש מיא דרעירד וצ טוט נוא

 ,יור יצ ,טכָאקעג טכורפ יד טסע עמ
 ,יולס ניא טפאז ניא כיז יז טדָאּב יצ
 ,טגנערּבראפ שאלפ רעפיט ניא ליטש יצ
 ,טקנעוושראפ טריּפס טימ ,טקעדראפ דמאז טימ
 ,עסיורג רעסאוו ניא טייהרעשירפ יצ
 .בסיורד ניא טּבַײלּב רע -- דָאס רעד רָאנ נוא

 ,טסיג רעמייּב יד פא נגער א
 :טסינ נוא טסוה רע ,טליקעגוצ נוא
 ,כיג נפָאלעצ כיז נטלָאװ רימ --,
 ,כיז אֹּב סופ נייא רָאנ רעדעי טָאה
 ,נַײרא ּבוטש ניא כיוא זדנוא טמענ ,יוא

 ,בַײז רעדניק טימ כיוא נליוו רימ |
 ".!נָא כָאנ טסָארפ רעד טכאנאּב טמוק עס

 ?נָאט רעמיײיּב יד ראפ נעמ נעק סָאװ

 ,קעז טימ סיפ יד ייז נעמ טדניּבראפ
 ,טקעדאּב ּפעק יד יינש רעסַײװ נוא
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 טסבראה

 ,סעקרעגוא ניוש טיירגעגוצ כיז
 ,לּביצ גוא טיורק ,לפָאטראק
 מירעיוּפ יד נָא נעוט עס
 ,לוויטש יד נוא כעלּבַײל יד

 סענעוואק נוא סעקרעגוא ניוש
 ,רעסעפ יד ניא טרעַײזראפ
 יז טנרָאװאּב ּפירק נוא צלאז טימ
 .גסערּפ טימ טקעדעגוצ נוא

 -- טריפעגנַײרא ָאידאר נוא
 !נרעה וצ דנאל עצנאג סָאד
 --טפיוקעגנַײא רעכיּבנרעל נוא
 !נרעל נוא פוא נפע רָאנ

 וצ סנגָאװ נטיירג נלאטש יד
 ,סעטָאלּב פא נוא סעטָאילס פא
 טגיל רעדלעפ פא ראּפ רעצראווש רעד
 ,סעטאל עטוג עַײנ יו

 יוזא מוא טייג טנוה עקריס נוא
 ;סעּפאל עטרימשעגסיוא טימ
 ,לקיטאטס א---עלעדניה סָאד
 ,סע ּפאכ שטָאכ נוא סע מענ שטָאכ
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 טצענעגנָא נעייטש נעלגיופ יד

 ,נטױלּפ יד פא נעקרופ נוא

 !כא
 כעלעמייּב עלא אּב
 ! נטיוה יד כיז גלייש



 כעלעּבַײט-יינש
 ,כעלעיינש נו יינש נוא יינש
 ,כעלעּבַײט כעלעקניציּכ
 כיז נצעז ,נעִילפ ,נעילפ
 .טלעוו רערָאג רעד פא

 ,עקניסַײװ א טלעוװ יד טרעוו
 ,כעלעּבַײט טימ טצעזאּב לופ
 ,כעלעיינש נוא יינש נוא יינש
 .טלעק יוװ ,עקנישירפ

 ,כעלעּבַײט נעגנירּפש -- כיא ײג
 ,כעלעּבַײט נעִילפ -- כיא םיול
 כעלעינש נוא יינש נוא יינש
 ,ייז נעיירדראפ כימ

 !ייז גריר וצ דָאש א ,יוא
 !יײז נּבַײרעצ דָאש א ,יוא
 :טינ כיז ריר ,רעסעּב כיא ייטש
 .!ייטש כיא ,טיײרד ,כיז טיירד

 --,כיז נזָאל רעסעּב ,ניינ
 !ייז טימ ביז נעיירד

 יא אריק דעי. אז יא
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 ייֵנׁש נפא

 ,כעלסיּבוצ יינש א טיש
 ,יינש ניא עלערעּב
 ,כעלסיפ יד טימ רע טּבַײרש
 ,ייווצ כעלכיש יד טימ

 ,כעלכיש ענַײז נעגנירּפש
 :טנאילירּב טימ נצירּפש !

 לטסערפ עניילק סָאד ליוו רע
 !טנַײה נּבַײרש נענרעל

 עסיורג א דָאר א טכאמ רע
 ;ייוװװצ כעלסיפ יד טימ
 נעמָאנ א נַײרא טּבַײרש
 ,יינש נסַײװ נפא



 רעטניוו מיא רעּב רעד
 ,דלאוו ניא רעּב א מורא טפיול
 ,דלאּב רעטניוו גיוש זיא ָאטָא

 ,רעטניוו
 ,רעטניוו
 !טיײג רעטניוו
 ,דיילק א נָא זיא דלאוו רעד נוא
 ,טסענ א נָא ,לגיױּפ א נָא
 .טסערפ ראפ רעטעקאנ א רָאג

 ,נסיורג נימ אזא ניא
 ,נסיורג
 גקיטניוו ,נטלאק
 -- גסיורדניא

 ָאקטיװק .ל .9



 עי "ר קי

 ,טייהרעליוה

 !דיײלק א נָא

 ,קעווא גערּב מאּב רעּב כיז טלעטש
 :טקערטשעגסיוא סעּפאל עדייּב
 !רעיינש רעטעפ
 --,רעייז כיד טעּביכ ,רעייז כיד טעּביכ

 ,טלאק כעלקערש דלאוו מעד ויא'ס
 יז דלאּב ּפָארא קעדוצ א קיש

 רע טילפ ,רעיינש רעטעפ רעד טילפ
 ,רע טיש ,רע טיש ,רע טיש ,רע טיש

 ,כוּפ נוא כוּפ
 ,גערּכ א נָא
 .טקעדעגוצ ניוש דלאוו מעד דלאּב

 ,רעּב רעד דלאוו ניא קירוצ טפיול
 -- רעה נוא ניה כעליירד - כעליירפ
 ;רעטניוװ פא דיילק א דלאוו מעד טלאפיס
 .רע טדניוושראפ דלאּב נוא רעּב רעד טפיול

 ?פָאלטנא רע זיא ניהּווװ --
 !נפָאלש נגייל כיז נאגעג --
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 ליּפש-נעיינש

 ,נעיינש
 ,נעיינש

 כעלעיינש
 ,כיז נעיירד ,כעליירפ נעִילפ
 :טטייוװצ סָאד סנייא נקערש ,נליּפש

 ;םיול ,וּב -- ֹוּב --
 ,נּפאכ כיז לעװ כיא
 ,1ּפאלקעצ כיד ,נּפאטרעד כיד
 ,!םיולטנא כיג ,רעכיג ,רעכיג

 ,אדַײה
 ,נטישראפ געוו רימָאל
 ,נקע יד ניא
 ,גטימ רעד ניא

 ,רעכיג
 ,רעכיג
 !טיירדעג כיג
 גלאפעג כַײלג
 !טיינשראפ נוא
 :טעז
 !טײג רעטכעוו רעטלא רעד

 ,רעכיג ,רעכיג

 ,נעיינש - ערוועכ

 !נעעז טינ געוו מעד רָאנ רע לָאז
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 ,געוו נופ זדנוא רע טצימש קידנעטש
 קעווא זדנוא רע טרעק קידנעטש
 ,נסיורג נַײז טימ מעזעּב נַײז טימ
 ,נסיורד רעד רָאנ רענַײז עס ,טניימ
 --,נַײז מיא לָאז רע ליוו רָאג נייר
 !נַײרא מיא רענלָאק ניא טיש

 ,טפיולטנא ,יוא --
 ,יוא
 ,נעיינש

 ,נעיינש
 עטלא נַײז ,יז
 ,נעעזרעד טָאה
 ,יז טגָארט מעזעּב מעד נוא
 !בעיינש
 סיוא כיז טיירד
 !נעײג ייז טזָאל נוא



 לטילש גנטימ
 ,לטיה סָאד טקורעגנָא
 ,לטילש סָאד נָאטעג מענ א
 ,לָאמאטימ טרָאד גראּב מעד וצ
 ,לָאט ניא --טרָאד נופ נוא

 ,קידנגיל נעלטילש כיז נעקיכ
 ,קידנגיוו נוא קידנציז נוא
 ,ריפ עלא פא כיוא
 .רימ כיז טסולג עס יװ

 ,-טילש סָאד מירק א טוט
 ,לטיה סָאד ּפָארא טלאכ
 ,טימ טעכיוא כיא לאפ
 .טינ לטילש סָאד רָאנ

 קעווא ניילא טרָאפ לטילש
 .קע - לקירטש נגנאל נטימ
 ,לָאש א יו עשטילג א טוט
 ,לָאט ניא טּבַײלּב עס נוא

 ,גנאל טינ טראוו לטילש נַײמ רָאנ
 .גנאלרעד ,מעד וצ ּפָארא ילפיכ
 :לָאמאכָאנ נָא ּבייה כיא נוא
 !לָאט מוצ -- גראּב מענופ
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 א + 5: יא 1 05.
 יי... רב 2 יש שי 4 ג 6 א יט יח עי +

 שטילג נפא
 ,רעדיוו נשטילג ,נשטילג ,נשטילג
 ,רע'זילג עלא ניא טרעוו מעראוו
 ,כעלקעּב ניא מאלפ
 ,טנעה ניא טפארק
 .טנערּב רעַײפ נרעיוא יד ניא

 ,לטילש א טימ
 ,לטילש א נָא
 ,לטיר א ,גנָארד א ,צָאלק א פא
 ,לטיה נפא יצ ,ינק יד פא
 !סנייצלא ,ייה
 --.טאי נוא טאי
 ,טאלג נסָאגעגסיױא זיא שטילג

 ,נסיורדניא נַײז וצ ּביל טָאה טסָארּפ
 !נסױרג א שטילג א ּביל טָאה טסָארפ
 ,דימ טינ זיא'מ זא ,ּביל טָאה טסָארפ
 :דיל א מיא נעגניז רימָאל

 רעדימש ,רעדימש
 ,רעדילג עקידרעזעלג טימ
 ,רעטניוו נצנאג פא טסמוק
 ,רעטנוא זדנוא טימ כיז טסטלאה
 ,נרעיוט יד נופ זדנוא טסיצ
 ,נרעיוא יד ניא זדנוא טסלענש
 ,נקורט זדנוא ראפ טסכאמ
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 ,נקירּב זדנוא ראפ טסלעטש
 לָאט פא נוא גראּב פא נוא
 ,לָאטש נופ נוא נזַײא נופ טסלעטש
 -- ,נשטילג עניוזא טסלעטש
 !נשטילג עטוג עניוזא



 שטילג ראפ טוג ,רעדלעפ ראפ טוג
 ,יינש ,יינש

 רעדלעפ יד פא

 .ײיג נוא טיש

 ,וצ יז קעד
 ,נַײא ייז קעד
 יז לָאז עס זא
 ,גַײז מעראוו

 טסָארפ מעד זָאל
 ,ייז וצ וצ טינ
 גרירפ טינ זָאל
 .ייזראפ מעד

 ייזראפ מעד
 --,נַײז מעראוו זומ
 ערדלָאק א טימ
 .גַײא מיא קעד

 טסָארפ רעד טעװ
 ,נטָארּב נענעק טינ
 טיורּב - רעטניוו סָאד טעװ
 .גטָארעג

 סעּפעטס פא רעמ
 --נַײא כיז טיש
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 גנילירפ וצ טעװ

 :נַײז רעסאוו

 נלעפ סנגער
 ,סיוא נטרָאד
 נציה - רעמוז
 ,סיורג נענַײז

 ,נטיורּב יד נוא
 ,גנוי נוא טלא
 רעמוז נליוו
 .קנורט א קרָאטש

 ,יינש ,יינש

 -- ליפ כיז טיש
 נפראד רימ יינש
 .ליּפֹש פא כיוא

 קראפ רעּביא
 .טײרּפש כיז טָאטש נוא
 !ייה
 כעלטילש יד
 !טיײרג רָאנ טלאה



 ייטראפ רעזדנוא נסורג עקימאלפ
 נעייר נוא נער
 ,גנאל כיז נעִיצ
 ,נעיינש יד געשטמָארכ

 .גנאג מוצ כעליירפ
 ,נעיינש יד נעשטמָארכ
 ,נעײג רעדניק - לוש

 .גנאזעג

 ,נקאּב יד נעִילּב
 .קילּב רעד כעליירפ
 --,נקאּפ טינ טסעוו ,טסָארפ
 נקאנק כעלרעדניק

 !קירוצ

 נסירג קידנשטילג
 ,ייטראּפ רעד רימ
 -- נסורג עקימאלפ
 .יימרא רעטיור רעד

 ,נסירג רימ קימאלפ
 ,נשטילג יד פא--רימ

 זייגש פא

 ,כעלטיה עמעראוו
 .טרָאּפס מוצ רעדיילק
 ,סרעלטילש ,סעקינשזיל --
 --!טרָאװ מוצ ,סרעשטילג
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 ,סרעלטילש ,סעקינשזיל
 -- ,נטינשעג רעקנילפ

 !טרָא נופ

 נסירג קידנשטילג
 ,ייטראּפ רעד רימ
 --- גסורג עקימאלפ
 ,יימרא רעטיור רעד

 ,גסירג רימ קימאלפ
 ,נישטילג יד פא -- רימ

 !יינש פא

 קב



 דיל-טסָארפ
 ,טסָארפ רעד טייטש גסיורד מעניא
 ,רע טייטש כיז יוזא ,טייטש רע יו
 ,טזָאל רע -- מיא וצ סיורא טסײג
 .רע טײג וצניהא ,טסײג וד ּוװ רָאנ

 ,געגנאהעגסיורא ׁשעו נעמ טָאה
 ,נלאפאּב ׁשעװ סָאד טסָארפ רעד זיא
 .נלאטסירק טימ סע טיִׁשאֹּב נוא
 ,:עגנאהעגסיורא שעוװו נעמ טָאה
 טסָארּפ רעד טּפאכ
 ,טראה סע טכאמ נוא
 קיטסָארפ נוא טראה
 ,טראדראפ נוא
 .געגנאהעגפוא זיא'ס יו

 --שעװ סָאד קעווא לעטש
 .טייטש עס

 --שעוו סָאד ּפוטש א וט
 ,טײג עס

 !נעגנאגעגקעווא זיא'ס

 ,נלארטש טימ טגנאלרעד נוז יד ּביױא
 ,נלאטסירק - יינש יד סיוא נעײג
 .נלאפ טעװ גנאג ניא ׁשעװ יד נוא
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 ,לרעטַײר ,לטניוו ,לטניוו
 ;טַײר קעשאד נַײמ פא
 לרעדַײנש רעד ,טסָארפ רעד ,טסָארפ
 .טדַײנש לזענ סָאד רימ
 לרעּפוצ רעד ,טסָארפ רעד ,טסָארפ
 .גקאּב יד ניא טעּפוצ
 געיינש יד פא סנטילש יד

 !נקאנק



 עי * שי יי 6 5 א 3 4
 י.י" טא ר הארי - עי א

 טעג ל יעיב- ....ע לע -- ,12עמיבאט ריי" בנמ קעש - ר 4
 : קי זי  המפ ראג 0 כט.

 נָאטעג טיש א כיז נעלגייפ
 --רעטניוו רעד נעד טרעיוד לפיוו
 ,כָאװ א כָאנ יצ ,גָאט א כָאנ
 כָארּב א טוט עס לָאמאטימ
 !נטניו עמעראוו נעייוו עס נוא

 ,גליוק רעטניוו רעד לַײװרעד טסע
 ,סיוא כָאנ יינש לסיּבא טיש
 סיורא טינ נסיורד ניא טזָאל
 ,עליוה ניק כעלעסיפ נייק טימ

 רעווש רעייז עדאווא זיא'ס
 -- ,רעק א נָאט כיז ָאטלאּפ ניא
 ,כָאנ רעגרע זיא ָאטלאּפ נָא
 !כָאװ עצנאג יד טסָארפ זיאיס זא

 .רעדניק נליוו גנילירפ ,גנילירפ
 :רעטניוו מעד דיל א רימ נּבַײרש
 ,טכארּבראפ ריד טימ גונעג ניוש --,
 "..טבאנ-עטוג א ,טסָארפ ,ריד ײג

 ,טקידנעעג טינ כָאנ טסָארפ נופ רָאנ
 ,לידנעּבעל ניילא נעּפ יד טרעוו
 טירט נצרוק א טניט ניא טוט
 :דיל סָאד ניילא טּבַײרש יז נוא

 !טסערפ רימ סָאװ ,טסערפ רימ רעװ --,
 ,טסע ,ייז טסע נוא נוז יד טמוקיס
 --נָאטעג טיש א כיז נעלגייפ
 יו נָא ביז טּבייה גנילירפ ,סע טסייה
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 ישטיווצ-ישטיווצ
 ,יירעשטיווצ ,ישטיווצ - ישטיווצ
 ,ילנסָאדפא גיוש טמוק גנילירפ
 ,עסיורג לגייפ
 ,ץניילק לגייפ
 עכעליירפ עלא
 ,ענייש גוא
 ,ירעשטיוװצ א טימ געמוק
 ,ײנסָאדפא גנילירפ נטימ

 ?טַײלערוװעכ ,ריא טילפ גענאוונופ --
 ,טַײװרעדנופ --,ישטיווצ-,ישטיווצ --
 ,רעדנעל יד גופ
 ,רעדלעפ יד נגופ
 ,רעדנ;ל - מערָאד עמעראוו יד גופ
 ,טַײװרעדנופ --,ישטיווצ-ישטיווצ
 .טַײלערוװעכ ,רעדניק ,כַײא וצ



 רָאי-ירפ
 ,רעסאוו ניא רעטניוו רעד
 ,נעגנאגעצ רעסאוו ניא
 ,טכאנאּב נוא גָאטאּב נשאר נרעסאוו
 ,נסאג נופ רענייטש
 רעטסאלפ נוא רענייטש
 .טכאנאּב נוא גָאטאּב גשאוו גרעסאוו

 ,טייטש נוז יד ּוװ ,טרָאד
 ;רעדניק יד נעייטש
 ,רעדניק יד ּווװ ,טרָאד
 .טציא ניוש גנילירפ זיא
 --רעדניק ראפ כיז טיירג נכיוה עכיוה ניא
 !צילּב רעקיטכיל ,נגיוּב רעקיּבראפ
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 ָאקטיוװק .* 0

 נעילפ נראטש
 ,רעדניק יד נּפאלק סָאװ
 ?גקאה נוא נגעז נוא
 ,טסעג יד ראפ טיירג עמ --
 .נקאלש יד ,גראטש יד ראפ

 ,טנַײש יז ,גוז יד
 ---.טנַײרפ יד געמוק עס
 ,גקיּפעצ
 נקילפעצ
 !טנַײפ יד רעדעס ניא

 נראטש יד נלעוו עס

 --,נקיּפ רעקידעש יד

 ,נטָארעג נטכורפ טעװ

 .גקילפ וצ סָאװ נַײז טעװ

 ,טנַײש יז ,נוז יד
 --,טגַײרפ יד נעמוק עס
 ,נקיּפעצ
 נקילפעצ
 !טנַײּפ יד רעדעס ניא
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 ייזראפ מוצ

 טיײרּב פא בוא גנעל פא
 ,יינש רעקינייװ טרעוו
 ךיירפ יד נָא טמוק עס
 ,ייזראפ - גנילירפ נופ

 ,טסערפ יד נלאפעג

 ,געט יד רעסערג ניוש
 טסע עלעטניוו א

 .געוו נפא יינש מעד

 ,טײרּפשעצ רעדלעפ יד
 --,ינש מעד גּפאז יז

 דיירפ יד נעמוקעג
 !ייזראפ - גנילירפ נופ

 סיורא נעמ טרָאפ

 --,דרע יד נעייזראפ
 דרעפ ענרעזַײא פא
 .דרעפ עשידרעפ נוא

 ,דרע עשיטריולָאק
 ,סיוא טינ כיז טוָאל יז
 גרעּב נופ נוא ּפעטס נופ
 .סיורא יז טקוק

 ;ניהא ,קוק רעהא
 טייז עמ ,נעמ טייז
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 גישאמ נוא דרעפ טימ

 .טײרּפשעצ רעדלעפ פא

 ,ניהא טעכיוא ליוויכ

 ,נישאמ בוא דרעפ אּב

 ,דיירפ רעד גטימניא



 טכאנאּב יא ,גָאטאּב יא
 טכאנאּב יא ,גָאטאּב יא
 ,טשאר נוא מָארטש - רעסאוו א טפיול
 ,טכאל עקשטיר עניילק א נוא
 .טשאוו רע ניק אּב כיִׁש יד נוא
 --,קסארט א טופ נטימ סע וט
 .קסאילפ א קירוצ ריד סע טוט

 ָאש רעלקנוט זיּב ירפצנאג גופ
 .ָאד נצנאגניא נוז יד זיא
 ,גוז עסיורג א נוז יד זיא
 :גּוט וצ טָאה יז מוטעמוא
 ,נסע-עט-מע ,רעדלעפ יד פא
 .נסעגראפ טינ לזערג עטסנעלקיס
 מוטעמוא נוא טָאטש רעד ניא
 .גָאטראפ יוזא נוז יד זיא

 ?טיירג זיא סע-עטימע --
 !טיירג זיא --
 טײרּברעדניא נצנאגניא ,ונ
 :סיורא דלעפ ניא ייזראפ מוצ
 ,טייזראפ עמ נטשרע מוצ ּוװ
 !סיוא סע טסקאוו נטשרע מוצ טרָאד
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 !סעשזעילאק יד נופ סיורא
 גנילירפ ניא טעקּפָאיט עמ
 ,נשָאלאק ניא כיש טימ
 ,כיז טלאה רעּבָא נוז יד
 .נשָאלראפ טינ טרעוו יז

 לקעטׁש א טימ ּפאלק כיא
 .טצירּפש עס ,רעסאוו סָאד
 ,כיז טלאּפשעצ יז -- נוז יד
 .טצילּב רָאנ ,כיז טילפעצ

 עקיטיוק יד ניא טצילּב יז
 ,עניילק סעשזעילאק
 עטָאלּב ניא כיז טדָאּב יז
 .ענייש א כָאנ זיא נוא

 --,כעשזעילאק יד נופ סיורא --
 !נוז ,ריד נעמ טגָאז
 עקיטיוק טימ וטטָאה סָאװ
 !נּוט וצ רעסאוו

 סיורא טינ כירק כיא --
 !סיוא טינ נקורט כיא זיּב

149 



 וװעטנָאי
 געילפ גענאלּפָארעא
 ,נסיורד נכיוה ניא
 נעמ טריפ כעלרעדניק
 ,עסיורג ניא סָאטװא ניא

 נעײג ערעדנא

 .גנאג רעייז דרעירד פא

 ,גענָאפ
 ,נטאקאלּפ

 .גנאזעג נוא שיור

 ,טגָאז ,כעלרעדניק --,
 יי, בייז ריא טליוו סָאװ

 :רעדניק יד נעעז
 .נענאּפש נענייראפ

 :רעדניק יד נגָאז
 ! נענאד נופ ,יד יוװ --,
 יו ןייז רימ נליוו רעטעּברא

 :דלאּב יז געעזרעד
 .נענאּפש רעיימרא

 :סיוא ייז נעַײרש
 !נענאד נופ ,יד יו --,
 יו בייז רימ נליוו רעיימרא
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 :דלאּב יז נעעזרעד
 .גענאלּפָארעא כיוה ניא

 :סיוא ייז נעַײרש
 !נענאד נופ ,יד יו --,
 יי! ניײז רימ גליוו סרעִילפ

 ,נטיימורט ,נענָאפ
 ,נַײש בוא נטָאש

 רעפמעק נוא רעיוּב
 ,גיײז ייז נליוו



 געמָאנ רעטסנעש רעד

 גרעּב נופ רעכעה זיא
 --,געמָארטש ערעטיול נופ רעלעה נוא
 .נעמָאנ רערעַײט רעד

 ,נעמָאנ רערעַײט רעד
 ,גירק ניא זדנוא טריפ נוא טרעקאלפ רע
 .גיז נרעכיז מוצ זדנוא טריפ נוא

 צראה סָאד טכאוו עס נעמעוו אּב
 --,נענערּכ נגיוא נוא
 ,נעמָאנ מענופ טסייוו רעד
 ,מיא טסייוו רעד
 .מיא געק רעד

 ,טסייוו רעד

 .גגינעל--זיא רעטסנעש רעד נעמָאנ רעד זא
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 -..ינ טא א "א עא



 טושאראּפ א

 נענאלּפָארעא
 ,ַײרד נעֶילֹפ
 למיה ניא נשטנעמ'
 .יירפ -- נעױלּכ ניא

 נענאלּפָארעא
 :סיורא ירּפ
 ,סנקלָאװ יד נעגרעלרעד
 .סיורג יד ,כייה יד



 ,נענאלּפָארעא ייווצ
 .טריפ רעטירד
 --,טילפ רֶע טנרָאפנופ
 ,טרידאגירּב רע

 שטנעמ א -- מיצולּפ

 ,טוט כיז פרָאװ א

 טלאפ רע ,טלאפ רע
 ,טושאראּפ טימ

 ,טלאפ רע ,טלאפ רע

 .טרעוו רעסערג צלא
 --טָא

 ניוש טייטש רע

 !דרע רעד פא



 לימ-געז יד

 ,גָאטראפ נופ

 ניגאּב נופ

 גיוש טעּברא

 .נישאמ-געז יד

 גָאטראפ גופ
 --,טכאנאּב זיּב
 ,רעטערּב
 .טכאמ יז כעלעטערּב

 כיז טייגראפ לימ-געז יד
 ,שטיווק מעניד ניא
 ,רעטערּב יד נעִילּפ עס
 .שטילג א פא כַײלג יו

 ,ייווצ טרעוו טערּב נייא נופ
 --,טכא טרעוו ,ריפ טרעוו
 ,רעטצנעפ ראפ ,נריט ראפ
 .באד נוא נלָאּפ ראפ

 ,צכעגעז יד כיז טיש עס

 ,לעמ עכעלּבָארג יו

 כיז טיש עס ,כיז טיש עס

 ,לעט א טינ טרעוו נוא

 נכאמ טינ נעמ געק סָאװ

 --!יילרעלא צלָאה נופ
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 ,נְפיִׁש נוא סענָאגאוו
 ,יילק נוא כעלטילש נוא

 נעלּבעמ נֹוא נקירּב נוא
 --.רעמ כָאנ נוא כָאנ גוא
 רעדניק יד נּבָאה טָא
 .רענאלּפ א טכאמעג

 נגיל סָאװ ,כעלטערּב נופ
 --,טישעצ לימ-געז מאּב

 ?!טינ טילכ רע ,ריא טניימ נוא
 !טילפ רע ,עדאווא

 ,גָאטראפ נופ
 גיגאּב נופ
 גיוש טעּברא
 .נישאמ"געז יד

 גָאטראפ נופ
 --,טכאנאּב זיּב
 ,רעטערּב
 ,טכאמ יז כעלעטערּב



 סרעטקארט

1 

 טכאנאּב ַײס ,גָאטאּב ַײס
 .טכאמ סענישאמ דָאוװאז רעד

 ,רע טייג קידנעטש ,קידנעטש
 .רע טיירגראפ נרעטקארט

 ,געיסָא נַײז לָאז
 ,נגער נַײז לָאז
 נעּפָאיל כיז לָאז
 ,נגעוו יד פא

 נלאפ רעטעלּב
 ,ּפָארא ליפ
 נעלגייפ יד נוא
 --,ּכָא געילפ
 ,טכאוו רע דָאװאז רעד רעּבָא
 .טכאנ נוא גָאט טעּברא רע צלא

 ,נרעירוק יו ,נענארק
 ,גנרעק כיז רעה נוא ניה
 ,נעגנאגעג -- פראד עמ ניהּוװ
 .נעגנאלרעד -- פראד עמ סָאװ

2 

 --,רעטניוו רעד טמוק
 ,נעמוק רע לָאז
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 טסערפ גלָאז
 ,נעמורּב נטניוו טימ
 נכַײט גגיל
 ,זַײא רעטנוא
 טסָארפ רעד גוא
 ,טסַײּב רעזענ ניא
 ,טײג רע -- דָאװאז רעד רעּבָא
 . ,טײרג רע צלא נלייט-רעטקארט

 ,גנילירפ רעד טמוק
 ,נפיױל סעקשטיר
 =- נוז יד נוא

 ,:פיֹוה עלא ניא

 סעּפעטס יד פא
 ,טײגעצ יינש

 --ייזראפ מוצ

 ,טיירג רעדלעפ יד

 --םיֹוה רעד לופ סרעטקארט עַײנ

 !םיוא כַײא טצעז ,נטסירָאטקארט

3 

 רעמוז רעד טמוק

 ,בציה יד טימ

 נרענּוד יד טימ
 ,נצילּב נוא:

 רעדלעפ נעייטש

 ,טינש מעניא

 רעדעס יד ניא
 .טיצ נוא טקעמש

158 

 קי יי איי



 --דָאװאז נופ נשטנעמ נרָאפ
 ;טָאטש רעטניה נעור צעגרע
 נעייר יד טול עלא
 .נעײג ּביולרוא מעניא

 דָאװאז רעד רעּבָא ,רעּכָא
 ,ּפָא טינ לַײװ נייק פא כיז טלעטש
 טכאנאּב ַײס ,גָאטאּב ַײס
 .טכאמ סענישאמ לדָאוװאז רעד



 רעריקורּב

 ,נעמ טכַײלג רעִירפ

 ,נעמ טּבָארג רעִירפ

 רענייטש יד נוא

 .געמ טּבָאש ,נעמ טלאּפש

 ,טעסעט עמ נוא
 ,נייר טעסעט

 כיז טגייל עס נוא
 .נייטש וצ נייטש

 טנעה עניורּב
 ענייר סרעמאה טימ
 סיוא נּפאלק
 :רענייטש פא דיל יד

 !ריצ-גנאלק"גנילק
 --! ריצ-גנאלק-גנילק
 טרעװ רעטסאלפ
 .טריקורּב יוזא

 רעטסאלפ רעד טפיול

 ,רעדלעפ יד כרוד

 ,רעפרעד יד כרוד
 --רעדלעו) יד .ברוד

 רעטסאלּפ רעד טדניּב

 - ,דנאנאכָאנ
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 -גא- 5... בוא



 7 טי 6
= 

 ָאקטיוק .ל .9

4 

 טָאטש טימ טָאטש
 .דנאל נצנאג ניא

 ,רעטסאלפ רעַײנ

 --- יײנ -- סָאטווא
 סיוא כַײא טצעז
 ,?רפ כיײא טילפ נוא

 ,רעדלעוו ,רעפרעד
 ;ייּבראפ טעטש
 ,רעדלעפ ,סעטכאש

 .ײּבעג-ײנ



 0.5 טא
 טיי יו טא 7 6 8

 8 2 א *

 נענײראפָארּפ נופ זיוה

1 

 ,רערעיומ נענַײז רימ
 ,רערעיומ
 ,רימ נעיוּב קידנעטש ,קידנעטש
 ,נסעט יוזא רעצעלק
 ,נסערּפ יוזא לגיצ
 ,נקאה יוזא רענייטש
 ינקאנק
 ,נכַײלג
 ,נפַילש
 ,טאלג נכאמ רימ ויּב
 .טאלג נכאמ רימ זיּב

 :טנורג א רימ נכאמ
 ,רימ נּפעלש נייטש וצ נייטש
 ,רימ נטעלג ,רימ נגייל
 ,טסעפ נכאמ רימ נוא
 .טסערּפעגנַײאּ?נוא טסעפ
 רומ ניא נָא נעמ טסיג
 --,רוטאקוטש ,טנעמעצ
 .טנורג א יוזא טרעוו

 :טנעוװו יד רימ נכאמ

 ,כיז נסאפ לגיצ עטיור

 ,כיז נסאּפ נטייווצ טימ סנייא

 רוטאקוטש ניא ייז נצעז
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 .רונׁש א נופ טַײקכַײלג רעד כָאנ

 ,םוא נסקאוו יז נוא

 --- פורא ,כיוה ,כיוה
 .טנעוו יוזא נרעוו

2 

 :רעכעלּב יד נָא נעמוק
 !ָאד גענַײז רימ טָא --
 --רעכעד נקעד נענעק רימ
 !ָאטינ טַײצ נַײק ,כיג
 ,כעלּכ נעלווָאט יד רימ געמענ
 ,רעש א טימ ,רעמאה א טימ
 ,רעה נרעש ,ניה נדַײנש
 ,נַײא נּפאלק ,וצ נּפאלק
 ,גַײפ נעמ טרעש סעווניר יד אֹּב
 ,סיוא נעלזדנערפ ,כרוד נעלכעל
 .זיוה מעד אּב סעווניר-לסקא

 ,לכייס טימ לופ ,קענאג מאּב נוא
 ,לכעד א כעלעקראילש טימ טרעוו
 ,נָאה א טצינשעג ציּפש ניא נוא
 .נָאפ א כעלּב נופ רָאג רעדָא

3 

 :רעלשיט יד נָא נעמוק
 !געװו מעד טזָאל ,ייה --
 געז רעד טימ ,לּכוה נטימ
 ,רעטערּב יד יוזא רימ נגעז
 ,נטסאל יד יוזא רימ נדַײנש
 ,רעטעלּב נוא רימ נצינש כעלמער
 .נסאפ נלָאז כעלריטראווק נוא
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 יא 5

 = קץ = לא על 2 יי 2 =

 לּבוה נטימ
 ,רעה נוא ניה
 ,טרעלקעגפוא לקריצ נטימ
 ,טכַײלגעג סאּפרעטאוו נטימ
 ,טלַײסעג לַײּפ-טעמאס נטימ
 ,טריפעגמורא כָאנרעד נוא
 טריצאּפשמורא ,טריפעגמורא
 .ריּפאּפ-זָאלג ענַײפ-לקניפיס
 טעלגראפ ריּפאּפדזָאלג סָאד זיּב
 .טערּב רעדעי נופ ּבַײל עטאלגיס

4 

 ,רעלָאמ יד ,רימ נעמוק
 ,יילרעלא נּבראפ נעגנערּב
 , ,כעלזדנעּפ נוא כעלעטשרעּב ,נטשראּב
 ,יילק גוא ציילפ ,כעלטעראפארט
 --,נּבראפ מוצ כיז נעמענ רימ נוא
 .צלאמש יו ,ּבראפ יד כיײוו כיז טרימש
 ,טעּברא יד נקידנע רימ נעוו
 צלא זיאיס נייש יוװ ,טשרע נעמ טעז

 --,רעטצנעפ נוא-ריט ,נלָאּפ יד כָאנ
 :עטסנעש יד טשרע טעּברא יד טײג

 -- נלָאמ עסיורג יד טנעוו יד פא

 ,נלָאט גוא גרעּב ,רעדלעוו ,רעדלעפ
 ,נקירּבאפ נוא גדָאװאז נוא
 ;נקילשאּב ניא סעיצידעּפסקע
 ---,נֹרענָאיּפ
 ;נענרעל מעד אּב
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 טי

 וויטקאּפש א ניא טקוק רענייא
 ,פיש א פא רעלטָאלפ יד וצ
 יו אראפ , נרעפטנע ייז יו
 .נאטיּפאק נגנוי רעייז
 נקוק וצ טנאוו רעסיורג רעד פא
 ;נעיירפ רענייא רעדעי כיז טעוװ
 ,טנאוו רעד פא נלָאמ רימ לַײװ
 ,דנאלנטאר ניא טיוּב עמ יו
 ,סיורג יוזא ,כעליירפ יוזא
 --זיוה קיטכעמ קיטכיל אזא
 !נענײראפָארּפ יד ראפ



 עקרערעל א טימ שינעגעגאּב א
 ,נגער א טימ נוז א --
 ,נגער א טימ נוז א
 ייוומארט מאּב ,עמאמ
 !טנגעגאּב גרערעל יד ּבָאהיכ
 ?גאגעג יז זיא נאוו נופ --
 .גאמרעווינוא נופ --
 ?נגָארטעג יז טָאה סָאװ --
 .קאּפ א נטפעה --
 גגָארטעג יז טָאה כָאנ
 ,עַײנ כעלעכיּב
 גגָארטעג יז טָאה כָאנ
 ,סרעַײלּב עקיּבראפ
 ,עסַײװ כעלרעטניט גוא
 ,סיוא טינ כיז נסיג סָאװ
 -- נעמולּב טימ ּפָאט א נוא
 !סיורג יד יוזא
 ?טגָאזעג ריא וטסָאה סָאװ --
 !נגרָאמ-טוג א ריא טגָאזעג --
 ?טגָאזעג טָאה סָאװ יז נוא --
 !נגרָאמ-טוג א טרעפטנעעג --
 ..טגָאזעג כיא ּבָאה כָאנ נוא
 ,נגָאז ריא טלָאװעג ּבָאה כיא
 -- ַײוומארט רעד נאגּפָא זיא
 ..? גגָאירעד מיא כיא נעק יו
 ?טלָאװעג נעד וטסָאה סָאװ --
 ,.בגָארט נפלעה ריא טלָאװעג --
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 : טגָאזעג מייהירד ניא מיא נעמ טָאה
 !גָאט ביא טעּפש גיוש זיאיס !עינעּב --
 ,גטימניא סיוועג ניוש דעמיל רעד
 .גטילש מעד דניצא ורוצ זָאל
 ?גנאגעג טסייה סָאד רָאנ ,רע טײג
 :גאּפש רעדעי פא ּפָא כיז טלעטש
 י!עַײנ א זיוה א כָאנ ,רָאנ עז
 .נעַײװמארט ייווצ כרוד רע טזָאל
 יו רָאג עצראווש סעקארק רָאנ עז,
 ,נַײנ אֹּב ניוש זיא ,טמוק רע עוו
 .גַײרא סאלק ניא טינ נעמ טזָאל
 רָאדירָאק ניא כיז רע טצעז
 .גײרא טקוק וע ריט ניא נוא

 :רערעל רעד טגָאז
 !טעּפש רעדיוו --,
 יי טעּב נופ סיורא טינ רָאג טסכירק

 :ּפָאק מעד קעווא טיירד עינעּב
 .ּפֶא כימ טראנ רעגייז רעזדנוא --,
 ,נפָאלעג קראטש רע זיא נטכענ
 ? מיא כָאנ כַײלג גסיול כיא לָאז
 ,נטלאהעגנַײא כיז רע טָאה טנַײה
 ?נעילפ כיא לעוװ עשז-סָאװ
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 יי "5 יי = 16: א ארי ןיק א "2 שדי ר ,, רגל מ 2: ית 4 יא "6 רישא ר 2 27 יי 4 06 1 0 = :
 טאואעוו יע = 2 2 5 רע ר רעבי הוי יי יי דר

 4 יי = -5* 28 א י/

 מָאקנאס
 ,מָאראראט סיוא ,ליטש ,ניוש ליטש
 .מָאקנאס רעד ניוש טייג ָא-טָא
 רעַײלּב נטימ נוא טפעה נטימ
 ,רעַײט זיא טַײצ :טסנרע יז טנאּפש
 .מָאר ינוּב -- מָאקנאס רעד

 ,רעקנילפ ,רעכיג ,דלאּב סיוא כַײא טצעז --
 ,רעגניפ יד טזַײװאּב ,רעהיטָא טמוק

 ,גײר עקנימ
 ,ניר עפאר
 -- עקנאט-עקנאס
 !נײנ רעדיוו

 :עשז-טרעה ,רעדניק
 ,טרָאװ נַײמ פא
 !טרָא נּבלעז ניא טקעטש עטָאלּב יד
 ,גרעה רימָאל ,עקנאס ,עשזיסָאװ
 ?לרענָאיּפ א נַײז כָאנ טסניימ

 ;נגָאז ריד לעװ כיא ,מָאקנאס ,טראוו --
 1 נגָאלשעג צאק יד ירפצנאג ּבָאהיכ

 ?צאק יד טסָאה זא ,סָאװ זיא ,ונ --
 !טצארקעצ כימ יז טָאה סָאד ,עז --
 ,סעקטאלז נוא סנַײמ ,כָאנ וצרעד גוא
 ..סעקטאל סנדייּב נסערפעגפוא
 !רעשאנ א יז זיא ,יוא ,רעדניק
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 !כאז רעד וצ רעפטנע ,עקנאס --
 ,כא ?טינ נעד רעפטנע כיא ,ונ --
 ,נשאוו נעײג כיז לָאז כיא ,סָאװ
 ?גשאנ רעטַײװ לָאז צאק יד נוא
 ?!כאס א נָא נקאּב רימ ,טסניימ

 .לרעיוט סָאד כאמראפ --,קע נא ,ונ --
 ,כעלרעיוא יד זַײוװאּב ,נָא כיז גיוּב
 ,לָאמש רָאג טלאה עס ,עפ ,עקנאס
 .לָאמ עטצעל סָאד טציא ריד גָאזיכ

 !נשאר נעמונעג ,עז ,רָאנ אש --
 .מוק רעטצנעפ מוצ ,טוג רָאנ קוק
 ,נשאוועג ָאי נרעיוא יד טנַײהיכ
 .! מורא טוג כיז טרָאד רָאנ קוק

 .כָאמ טרָאד טסקאוו עס ,ָאי ,ניוש עזיכ --

 ,1רָאיאראפ ,רעשמע ,נשאוועג

 ?גרָאװעג ריד טימ ,מָאקנאס ,זיא סָאװ --
 !כָאװ עקיטנַײה כיא ּבָאה נשאוועג
 רעּבָא ..ע ...ע ...רעּבָא
 ,רעּבָארג א זיא כעטנאה רעזדנוא
 :ביילק וצ נרעיוא יד נוא
 .?ביײג כעטנאה רעד לָאז עשזייוו



 יי יט 2 א א 25 בע = יי ייווא 8 ;ימ יע לייק

 ילהוּב רעד נוא ערזע

 ?ערזע זיא ּוװ ,ערזע ,ערזע
 ! לאטש נופ כיז ַײהוּב רעד טסַײריס
 ,רעיוט נראפ טעסיורא מוק
 !לאנק א וט לשטַײּב נטימ

 ,להוּב רעד כיז נסירעגּפָא
 זָאל א נָאטעג פיוה נופ כיז
 נזַײא נופ גניר רעד -- !אוו"אווער --
 .זָאנ רעטכַײפ ניא ביז טלּבמַאּב

 ,כעלעמאּפ טנאּפש ,ַײהוּב רעד טנאּפש

 .לָאט גיא נַײרא ווער א טוט
 ,רָאג דלאוו רעד ,גראּב רעד רָאג טרעפטנע
 .לָאקרעדיװ א ,צכיה א טימ

 ,כעלסעפ ניא ,ּפעט ניא טכליה עווער
 .פיוה נטימ טלסיירט עווער
 --.נסיורדניא טליּפש ,גראווניילק סָאד טליּפש
 !טפיולטנא נוא נליּפש יד טפראוו

 ,כעלכעד רעטנוא ,כעלטנעוו רעטניה
 ,טלעטשעג נרעמאק רעטניה
 ,סעראּפש אֹּב כיז רעדניק נּפוטש
 !טלעװ פא טנאּפש יײהוּב יו ,נעז

 סעראּפש אּב כיז רעדניק נּפוטש

 :ײוװו קיצראה ייז טוט עס נוא
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 גבילּבעג כעלכעליּפש עלא
 .ייז נעייטש רעקפעה פא ,טרָאד
 ,עטנאּפשעגנַײא םעלטניה עדייּב
 --!נאּפש מעד יז נסַײרעצ טציא
 ,סעקאלטניה ,לימ רעד פא נעגנירּפש
 !נאטשאּב מעד נעיירדעצ נוא

 ,כעלכעד יד פוא טסערפ גיצ יד ,יוא
 ,קאּבאק נופ ,עלעג עכלעז
 עטייווצ סָאד סנייא ,כעלצעק יד ,טעז
 !קאנק !כָאּב !נקראּפ נפא

 ,רעטקארט רעניילק רעד דמאז נופ ,טעז

 ,טערעשט ,יורטש נופ ּבולק רעד נוא

 גסָאלשעג טוג ,עקראטש נעייטש

 !טערעשטָא טימ טערעשטָא
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 א יב רע = ר לאיש טיי יי : 4 יטאגאפ - - - סצענע
 יי יא 2 א ר א : .צ :

 ,עווער א כָאנ ַײהוּב רעד טוט
 .פרָאװ א נעמעלא טימ טוט
 ,רעגייק ,טינ סאג ניא טייג רענייק
 .פרָאד ניא טײג רָאקּפרָאד א רָאנ

 סעפיוא נפיול ,כעלּבלעק נפיול
 ;נַײרא כיג נפיוה יד ניא
 ,נקערטש ייז ּפעק יד -- ויט-ויט-ויט
 .גיײא ביז טרעה עמ ווער מעד ניא

 ,כעלעמאּפ צנאג ַײהוּב רעד טנאּפש
 ,קעוװא טלעטש נוא סיפ יד טּביײה
 ,רעדיוג רעד מוא טעכָאפ טנרָאפ
 .קע נַײז מוא כיז טגיוו נטניה

 ,קיטכעמ נוא צלָאטש--רענרעה יד נוא
 :ּפָארט א ,גניז א ,דילג רעדעי
 ,רענרעה נשיווצ נוז יד טגָארט
 .ּפָאק נפא כיז נוז יד טגָארט

 ,נעייגראפ מאּב עטיור א ,נוז
 ,טלעווק יז נוא ַײהוּב פא טציז
 ,נקור נַײז פא טַײקטױר ריא טסיג
 !טלעװ רעּבלאה פא -- ריא נופ נוא

 ,אטא-אמלא אּב ,ּפעטס מעניא
 ,טריוװלָאק רעד מיא טפיוקעג טָאה
 ,רעדנוזאּב מיא ראפ ,נָאגאוו ניא
 .טריפעג רעהא מיא נעמ טָאה

 נטיילאּב טלָאװעג מיא טָאה רעוו
 ?רָאּפ גטַײװ נגנאל מעניא
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 --,ערזע רעזדנוא ,ערזע רעד רָאנ
 !רָאי עגנאל רע לָאז נּבעל

 ,ערזע זיא רעקניצרוק א רָאג
 .גנאל זיא דֹרָאֹּב עטיור נַײז רָאנ

 כערוד טייג כיוּב סַײהוּב רעטנוא

 .גנאג א כיז נרָאּפשראפ וצ

 ,נשאוו ַײהֹוּב מעד פראד רע נעװ
 ,טכיירגרעד טינ נקֹור מוצ נוא
 ,רעטייל א מיא וצ וצ רע טלע?ש
 .טצכערק רענעי שזא --טשאוו רע נוא

 ,ערזע ,ערזע , :כעלקענש נעַירש
 !סָאװ-סעּפע ַײהוּב מעד גָאז
 ,רענרעה יד טלעטשעגנָא טָאה רע
 .זָאנ יד טזָאלּב קאזדזָאלּב א יו

 ?נסיורדניא סיורא רע זיא סָאװ
 ?גנע מיא לאטש יד ,פיוה רעד זיא
 ,נּביוהרעטנוא כעלכעד כָאד נעק
 יו גנעל נוא טיירּב פא טנעוו נראּפש

 ?נסע רעטנוא מיא טגָארט רע נוא --
 ;נעד רעּבעצ א נופ רע טסע --
 ?נקלעמ נעמענ מיא נעק רעוו נוא --
 ?נעק נקלעמ ַײהוּב א רעו --

 ,נערזע פא טנאּפש ַײהוּב רעד נוא
 .דרע'רד מיא טצעז ,דלאּב פוא מיא טּביײה
 :כעלקיטש פא מיא רע טגָארטעצ טָא
 !דרעּב קיצנאווצ ,סערזע נּביז
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 ַײהוּב נגעקטנא !סָאװ כעסייוו
 .טרָא נַײז ֿפא ערזע כיז טייטש
 ,ײהוּב רעד מיא ראפ ּפָא כיז טלעטש
 ,דרָאּב נַײז ראפ נָא ּפָאק מעד טגייּב

 :ערזע רעזדנוא כיז דרָאּב יד טעלג
 יו קיטש וטסכאמ סָאװ ,וד ,סעדנוק --,
 ,קידלוש טעקורמ ַײהוּב רעד נוא
 .קירטש נפא נעמענ כיז טזָאל נוא



 טרעוו טינ עקשערטעּפ נַײק

 לגרעּב נפא רעדניק נציז
 ,זָארג מענירג גפיט מעניא
 נערּב כערָאּב --נטימניא נוא
 ,זָאה עקשאי --לטַײז מאּב נוא

 ,כיז נשיוועצ ייז נדייר
 ,לָאמאטימ נדייר עלא
 ,לָאט נופ טכאנ יד לַײװרעד טכירק
 ,קעווא לַײװרעד נוז יד טמיווש
 .קע נא נָא סעסַײמ נעיײג

 :זָאה עקשאי נלייצרעד טמענ
 ,רעמאק נטימניא ניילא ּבָאה'כ
 ,יורטש עטרעטס נופ טַײז רעד ניא

 רעמאה נסיורג א טלעטשעגפוא

 .יורטש עגנאל ייווצ--מיא פא נוא

 ,רעה כיא ,טכאנ רעּבלאה ניא זיא
 ,טכאל צעמע רעמאק ניא יו
 ,טכאל צעמע
 ,טכארק צעמע
 ..טכאלש א טײג -- מעדכָאנרעד נוא

 --,נגרָאמ כיא מוק
 !יוא
 ,יורטש עדייּב נדנּווושראפ רָאג
 ,טרעקראפ טגיל רעמאה רעד נוא
 !יוװא טָא !יוזא טָא
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 ;נּבױלג וצ מיוק ,רעדנּוװ א רָאנ
 נּבױא נַײז פא ,רעמאה נפא
 .גגעלעג לרעדעפ א זיא
 ,לרעדעפ ענדָאמ א רָאג
 ..!סקידעּבעל א יװ ,טמעטָאעג
 ,טגָאיעגנָא כיז ּבָאה'כ לפיוו
 ,נגָארטעגפיונוצ כעלרעדעפ
 ,יילרעלא ,עצראווש ,עסַײװ
 יז עלא נשיוועצ זיא'ס
 ,נעװעג טשינ נימ אזא רָאג
 ,נעשעג טינ גוא נעוװעג טינ
 עניילק סָאד לרעדעפ סָאד זא
 !מענייא גייק וצ טינרָאג כיז טכַײלג

 ,רָאלק פא ניוש כיא סייוו רעטציא
 רָאג נוא טלעװ רעצנאג פא זא
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 ָאקטיװק .ל .2

 נעלגיופ נייק נוא סעפיוא נייק זיא
 --,לגילפעג נייק ,כעלגיופ נייק נוא
 ,עניוזא רָאג נענאראפ טשינ
 סניוזא לרעדעפ א סָאװ
 --.ג:ָא נראפ וצ נּבָאה נלָאז
 .גגָאז רעכיז כיא נעק ניוש סָאד

 -- רעהעג סָאד נעמעוו רעּבָא
 ?רעוו ,רימ טגָאז ,נסיוו נעק רעוו
 .רענייק ,עדאווא ,טסייוו רענייק
 ,סע רעהעג נצעמע וצ כָאד
 ,רענייא רעד ,רעצעמע רעד נוא
 ,רעמאק ניא טכאנ עלא טמוק רע
 ,ּפאל---ערוועכ א--מיא טימ נוא
 ,עטרעטס ניא כיז נפראוו ייז נוא
 ,רעמאה נטימ נוא יורטש רעד טימ
 ,רעכיוו א נרעכיוו ייז נוא
 !ּפארכ א טימ נוא שיור א טימ
 --,נרעקראפ יורטש יד גָאטראפ נוא
 י,!נרעװ טינ נוא ,ייז ָאטינ נוא

 ,נערּב כערָאּב טעפוא כיז טּפאכ
 :נגיוא יד טימ עקסאילּב א טוט
 !סָאװ כיא סיײוו
 --!נעװ כיא סײװ,
 .בגיולפעג טינ ,נגיוטשעג טינ
 ? נגָאז וצ סניוזא ָאד זיא סָאװ
 ,גגָארטראפ לרעדעפ א טָאה'ס

 לד



 געװ ? סָאװ וטסייוו
 ,טכאד ריד
 ,טכאנאּב סעּפע טּפאלק עס זא
 ,קוק א וט עקאט עשזיייג
 :נעז וטסעוו
 ... קושז א יצ ,לזַײמ א זיאיס
 :געוועג רימ טימ זיא'ס סָאװ ,טרעה

 עסַײמ א כיז נפָארטעג טָאהיס
 ,נסַײװ רעזדנוא רעטָאק נטימ
 ,סנייא גסערפעגפוא טָאה סָאװ
 --,סניילק א עלעּבַײט א סנייא
 ,נסימשעגנָא מיא קראטש כיא ּבָאה
 .גסירעגנָא נרעיוא יד מיא
 :רעדיװ כיא עז ,נגרָאמ פא רָאנ
 ,טײג מעדיוּב נפא רעטָאק

 : כיא טכארט
 !רעטיּב רעייז ,ע
 .כעיומ-נצאק א טָאה רעטָאק
 ?נגָאלש נַײמ מעד נפלעה נעק סָאװ
 נגָאױצנַײרא מוק כיא נוא
 ,ּבוטש רעד ניא

 נגָארט וצ גנערּב נוא

 ,כעלעּבַײט ענַײמ
 ,טכארּפ נַײמ

 ,טכאנ יד נקיטכענ ָאד פא
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 :נלעפעג טינ נעמאמ נַײמ זיא
 ,נלעפ ייז רָאנ;
 נלעפ יז רָאנ
 .ּבורג נקידעכיור מעד ניא
 ײ!ּבוטש נופ וצ ,כיא גָאז ,ייז מענ

 --?נכאמ נעמ נעק עשזיסָאװ זיא ,ונ
 ,נסיוו טינ לָאז עמאמ יד רָאנ
 ,נכאז לרָאּפ א רימ כיא מענ
 ,נשיק א ראפ סעקטאמש רָאּפ א
 פיונוצ כעלעּבַײט יד מענ
 !פיורא כַײלג מעדיוּב נפא גוא

 ,מעדיוּב רעזדנוא
 !מעדיוּב רעזדנוא
 ;גסייוו עלא
 ,מעדייש ראפ רָאנ
 ,סעכור ראפ רָאנ
 ,סעמייש
 ,עשזאס
 ,קעז עטלא
 .קעלש ראפ נוא מיצייל ראפ רָאנ

 ?קערש רימ סָאװ ,עריומ רימ סָאװ .
 ,ניילק יד כעלעּבַײט יד זא
 !ניילא נייז מעדיוּב נפא
 !נזָאל טינ טרָאד ייז ניילא לעוויכ
 סלזאמילש גוא מידייש נַײז לָאז
 - ,קעלש עטסיוו ערעדנא כָאנ נוא
 !קע סרעטָאק מעד זיא רעגרע

179 



 ,רעגעלעג סָאד רימ כאמ כיא נוא
 ,רעדינא דלאּב כיז גייל כיא נוא
 :פָאד כיא סייוו
 ,נפָאלש טינ רָאט כיא
 ,נפָא נגיוצ יד רימ כיא טלאה
 ,רעטצניפ נוא רערעטצניפ צלא טרעוו
 רעטסדנימ א עלענַײש א רָאנ
 כאווש רעייז כיז ּפָארא טזָאל
 .כאד מעניא רעכעל יד נוּכ

 גטכאד וצ נָא כיז טּביײה רימ רָאנ
 ,ענדָאמ ,ענדָאמ
 :נכאז ענדָאמ
 ?נטרָאד זיא סָאװ
 .?ָאד זיא סָאװ
 ,"ָאּב , א טייטש נעמיוק מאּב נוא
 ,לקניוו מאּב נוא
 ,זדנָארּב נופ יו
 .צנָאװ נייא טימ מעליוג א טייטש
 ,גנאל יוזא זיא צנָאװ יד נוא
 .גנאלש א יװ כיז סיוא טלגנעלש
 ,טנרָאװ סעּפע רעגניפ א טימ
 .. טנרָאצראפ זיא מענָאּפ סָאד נוא
 ,נָאט יײרש א ליוויכ
 --טרָאװ נייק רָאנ

 !כע
 :טרָא מוצ גנורּפש א וט כיא נוא
 ו!טינרָאג א טימ טינרָאג א זיאיס
 ?נעוװעג טרָאפ סע זיא עשזיסָאװ
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 כאד ניא כָאל נופ נַײש א :טָא
 קאז-עטאמש נטלא נא פא
 יורג יוזא כיז טגיוועג טָאה
 .יוזא כימ נקָארשעג גוא
 ,נכָארקעגמוא מעדכָאנ כיא ניּב
 ,כָארּב א ּוװ נוא כָאל א ּוװ
 :נזיוועגסיוא כיז רימ סָאװ ,צלא
 ,נזיר יד ,סענעמיוק יד ַײס
 ,קעז יד ַײס ,סעטאמש יד ַײס
 --,קעּפ עצנאג נריּפאּפ יד
 ,טּפאטאּב צלא ,טקוקאּב צלא
 ,טּפאלקעגנָא ייז טנעה יד טימ
 :טרעה ,רעדניק ,כַײא גָאז כיא נוא
 י!טרעװ טינ עקשערטעּפ נַײק זיא'ס



 טי א = עי 1 6 - ריי יי

 סעַײכ עדליוו יד אּב
 יצירעשטעּפ יציא
 :יציק יד כיז וצ טפור

 ,דלאּב נפָאלש ,לצעקייציק --,
 ,דלאוו ניא רימ נרָאפ נגרָאמ
 ,ידָאה עּבאּב רעד וצ
 .ידָאד נדייז מעד וצ

 ?ָאד נטרָאד זיא סָאװ --
 ?!ָאטינ טרָאד זיא סָאװ --
 ,כעלעגייא יד ניא רימ קוק
 --!כעלעגייפ עניילק ניוש טסליו
 י!ָאנד א נָא עקשיק יד

 יצירעשטעּפ יציא
 .יציק יד כיוא ,ניוש טפָאלש
 :מיא כיז טמעלָאכ
 טרָאפ רע טָא
 ,טרָאכ נראד א טנוה א פא
 ,דלעפ ניא טרָאפ
 -- נענירדנטימניא
 ,נעגירטנא רָאג טרעוו טרָאכ רעד נוא
 ,גיילא גייא יציא רָאנ גוא
 ,גיילק יוזא
 !מענווָאדלאווג אזא ּפעטס מעניא

 סיי יי יי, יי יי יי לי

 ,נעַײרש נעלגיופ
 : .קערשט-קירשט

' 
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 :נזָארג נשיווצ
 ,קעט-קאט
 :בעמ טכליה צעגרע
 ,ּפעה ,ּפעה
 .ּפעק יד טימ נעמושז נעגנאז
 :קערש א נָא ניציא פא טלאפ
 !ידָאה עּבאּב ,ידָאד עדייז ,
 יזָא-א !ָא-א
 --,יוא ,מיצולּפ
 !ָאד זיא סקופ א
 :סקופ רעד טגָאז
 ,יצ'רעשטיּפ יציא
 ?יציק וצ ,מייהא טסליוו
 ,כיז רימ פא צעז
 ,קע נַײמ טלאה
 י!קעוװא מייהא כיד כיא גָארט
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 ,יציא כיז טצעז
 .וצ כיז טלאה
 !וא-וא -- כיז טזָאלעצ סקופ
 ,סעּפעטס
 ,נגיוטס
 ,נגיוא יד ניא נסַײמש נטניוו
 ּפָא ביז לעטש א -- סקופ רעד ויּב
 :ּפָאק נטימ לקָאש א נוא

 !יצירעשטיפ יציא --,
 ,מייה גַײד זיא'ס
 .ייציק ביד

 ,קע מעד ּפָא יציא מיא טזָאל
 סקופ רעד טגנירּפש
 ,קעווא כיגפא
 --קוק א טוט יציא רעּבָא
 !קורענגיל א סקופ א טָא
 !דלאווג ,יוא
 --רע זיא מייה'רד ניא טינ
 .דלאוו ניא

 גגעקטנא מיא סעַײכ עדליוו
 ,גגעוורעטניה נשיוועצ נופ

 :רעגיט א ,ליטש
 ,נגיוא - רעַײפ
 ,נגיוּבעגוצ נפראוו מוצ כיז
 ,נעקסאילּב רענייצ
 טייהרעליטש
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 ,כיז טקור
 ,כיז טקור
 .טיײרג כיז טכאמ

 ּבײל א-- טַײז רעטייווצ נופ נוא
 .ּבײה א כיז ניציא נגעק
 ,טרעּבױשעצ נוא נסקָאװאּב ּפָאק
 ,מיצולּפ עווער א טוט
 ,טמורּב
 .טמוטשראפ קערש ניא דלאוו רעד שזא

 ,קירוצ פא יציא כיז טּפאכ
 :קילּב א טינש א רעּבא טוט
 ,נצילּב נגיוא !פלָאװ א
 ,עטציּפשעגנא נרעיוא נוא קסיּפ
 ,כיז טיירד
 ;טינ טור
 ,טיירד ,טינ טור
 .טײרג רע זיא נָאט גנורּפש א פא

 ,רעווש נָא טמוק נטניהנופ נוא
 .רעּב א טמוק שירעּב נוא רעווש
 ,רעטופ נעמעראוו ניא טצלעּפעגנָא
 .רעטוג א יוזא ,רָאג כיז טכאד
 --ייווצ כעלטניּפ -- נגיוא יד רָאנ
 !ייז נכוז ,יוא ,דנילּב ,רעטצניפ

 ,כיז טגיוועצ מיוּב א רָאג מיצולּפ
 ,טלקָאש
 --,ּפָאק מעד טימ טלטאּפ
 ,ּפָארא כיז עּפלאמ א טזָאליס
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 ,נרעיוא עסיורג נוא טנעה רָאּפ ייווצ
 ,נרעיוהעגמוא נא קע נא טימ
 ,דליוו ,קירָאה --נעזסיוא ריא נוא
 .דליּב בעלשטנעמ א טאמיק רָאנ

 ,טירט נייק טינ -- נטנוא נופ נוא
 ,טדיז עס נוא כיז טפראוו עס רָאנ
 ,גנאל כיז טיצ ,כיז טליונק ,כיז טײרד
 ,גנאלש א כיז טלגנעלש ,טלגנאלש
 ,לגניר ניא גניר כיז טיירד נוא טצנאלג
 .לגניצ קיטפיג ריא סיורא טקעטש

 רעגיט רעד נוא ּבייל רעד נעמענ
 :נגירק כיז
 ,לציא ,רע זיא סעמעוו
 :טַײרש רעּב רעד נוא

 !לציּפ א כיוא ליוו רע

 :דלאווג א טכאמ עפלאמ יד
 !דלאּב נשטנעמ מעד ּפָא טזָאל --,
 !דלאּב נשטנעמ מעד ּפָא טזָאל
 נקעלק כַײא טעװ סָאװ פא
 ,עלעשטנעמ סָאד

 י?לקערּב סָאד

 םלָאװ רעד נוא
 ,טיירד גנוא כיז טיירד
 :טײרּב טצענעג נוא
 ,כַײא טגָאלש נוא כַײא טגירק --,
 ,כַײא טגָאז נטַײקּבָארג נוא
 טייהרעליטש לַײװרעד לע כיא נוא
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 לאטא

 ,ּפאכ א נָאט מיא
 ,ּפאלק א נײצ יד טימ נוא
 ,קעווא נוא גנורּפש א גוא
 ,געטש א נָא ,געוו א נָא
 ,לָאט מעניא דלאוו מענופ
 --סעּפעטס יד ניא לָאט מענופ
 י!סעּפע רימ טוט נוא טייג נוא

 :טרעלק יציא נוא
 נעמ טמענ ּוװ ,יוא,
 ?דרעוװש א יצ ,סקיּב א
 --גאד נופ סיורא כיז נעמ טסַײר יוװ ,יוא
 ?נאלּפָארעא נא שטָאכ נעמ טמענ ּוװ ,יוא
 ,ילפ א יז נעוט טָא ,יוא
 ,לעטש א רימ פא סיפ יד גוא
 ,לעט-ליט רימ נופ טכאמ עמ נוא

 יי ,,לעט-ליט

 נטניה נופ ראמש א טוט מיצולּפ
 קראטש מיא מורא טּפאכ עס נוא
 ,נטפולרעדניא מיא ּבייה א נוא
 !גראּב א פא יװ טציז רע נוא

 ,סע זיא רעוו ,יוא
 ?זיא רעוו ,יוא
 ,דנאפלעה רעד זיא'ס
 !זיר א טָא

 כיז פא טצעזעגפוא ניציא
 ,כיג רָאג טינ מיא טגָארט רע נוא

 ,יציא ,ניוש כיז רע טיירפ
 .ּפָאק נטימ טלקָאש
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 שי עמ

 סעַײכ עדליוו יד נוא
 .ּפָא מיא ראפ נטערט
 ,נגעוו כרוד טינ דנאפלעה מיא טגָארט
 :נגעקטנא מיא עטוג נעמוק
 ,רענטלאטש לשריה
 ,שריה רעקנאלש
 .שריש-שראש -- יג כרודא טפיול

 רענַײפ ,רענייש א פאריש וא

 פוא כיז טציּפש

 .טענַײא כיז טרעה נוא

 ,נייש ,קיטסול ,פעליירפ סערּבעז

 ,סנייא כָאנ סנייא כיז כָאנ נגָאי

 ,עׁשאּפ פא נרָאהזָאנ א נוא
 .גשאט טימ סעכערוגנָאק נוא
 נעיציא כיז יז נסירג עלא
 ,נעצירעשטיּפ ,ניציא ,ניציא
 ,ילּבראפ מיא נפיול יז גוא

 ,נעמוקעג דלאוו נופ פָאס מוצ זיא
 געמונעג מיא דנאפלעה רעד טָאה
 !ײּפש אזא מיא נָאטעג נוא
 נגיולפעג קראטש ,יציא ,רע זיא
 ןַײלּב יו נָאטעג לאפ א נוא

 ,נגיוא יד טכאמעגפוא רע טָאה
 --,נעציק טימ כיז נעזרעד נוא
 !טעּב ניא רָאג



 נעוועג זיא לָאמא
1 

 ,טַײצ עטלא יד קנעדעג כיא
 ,טַײװ נוא ווָארג ניוש זיא יז שטָאכ
 ,טקעדאּב כָאמ טימ ,ּביוטש טימ נוא
 .טקעמעגסיוא יו ּפָאק נופ נוא

 --גָאנ א לָאמא טוט עס רָאנ
 :גָאט -סטעּברא רעגנאל רענעי
 ,רעדליוו א כָאנ קירוועװ א ,כיא
 ,רעדליּב יד עז כיא טַײז מאּב נוא

 ;עדמערפ יד ,ענעגייא יד נופ

 ,רעדמעה עטקילפעצ -- געט יד נופ
 --,טַײװ רעיורג נופ יצ א טוט
 .טַײצ רערעווש - שרעדניק נַײמ נופ

2 

 ,לגרעּב נפא לּביטש רעזדנוא ...
 ,טפיול עמ כַײלג ,נגיוצעגסיוא
 ,נכאילש נוא טניוו --:נטַײז ַײרד נופ
 ,פ'וה סקיציא --:רעטרעפ רעד נופ

 .קיציא טעשָאּפ --? קיציא זיאיס רעוו
 ,שטארד נסיורג מעד טלאה סָאװ ,רעד
 גטאט נַײמ טשטאּפעג טָאה סָאװ ,רעד

 .טשטאּפעג כימ מעדכָאנרעד נוא

 ,רעטניוו נטלאק א קנעדעג כיא
 ,טסערפ עקראטש ערוועכ א טימ
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 ,טניוו פא טניוו נוא יינש פא יינש

 ,טסערּפעגסיױא יו ,טאלג רעדלעפ

 געיינש נענַײז רענרעד יד פא
 .טּכאש פא טכאש טרעקיוהעגפוא
 ,טעקכוהראפ קראטש נענַײז רעטצנעפ
 .טכארטראפ קראטש--סעקרונָאק יד

 סעווכאּפ עסַײװ טימ כעלעּבמעד
 .טיינשראפ שזא לטראג נזיּב
 ,כיז טצירקעגנַײא למיה מאּב טעה
 ,טייטש טרָאד עלעפרעד א טעה

 ,לבַײט סָאד טינ ניוש טסעומש עס נוא
 .רירפ א טּפאכ עקשזייד יד נוא
 ,רעכעה ,קיטסָארפ נרעוו נלעוװש
 ,ריט יד קידנעּפירקס ,קיטסָארפ

 ,נטשיוּפ יד סיורא עמאמ יד טּפעלש
 "באל א ָאד ניוׁש , :צכערק א טוט
 ,נעטאלראפ ייז עקטיא נַײמ טמענ
 .כָאטש עסיורג - עטאּפָאל טלעטש

 ,גוויוא מעד נַײא עּבאּב יד טצייה
 ,קאנק א טימ זָארג - ײרוק טמאלּפ
 ,נוויוא נראפ מענָאּפ ריא טנַײש
 .קאּב א ריא אֹּב טמאלפ עס נוא

 ,נוויוא ניא יורטש יד טנערּב כעליירפ
 .קירוצ ,קירוצ :טסָארפ מעד טּבַײרט
 כערזימ רעד טמאלפ נּבױש יד כרוד
 ,קילשאּב נקיטביל א ניא
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3 

 ,עּבאּב עּביל ,עּבאּב נַײמ ,כא
 !טלעוװ א טעװערָאהעגּפָא
 ,נסיּב נטאז נייק טינ לָאמנײק
 ..טלעפ נוא ,טלעפ נוא ,טלעפ קידנעטש

 נעמונעג כיז פא טָאה יז כַײלג
 ,ניז נעװָאכ ,רעטכעט נעװָאכ
 ,קינשטארד מעד נקיציא ּבילוצ
 . ישאמ-שטארד ניא ,כיק רעד ניא

 ,רעדניק נסקאוו רעדניק יד אּב
 .גיילק - רעדָאי ,עניילק סקינײא
 ,קעסייא סקיציא נעד זיא עשז :סָאװ
 ?גייצ יד ניא ייז טקוק רע סָאװ

 ,כיז טרָאי עמ נעװ נוא ,טסקאוו עמ יו
 ,טַײצ יד דָארג זיא ,טוג זיא נעצ
 ,כיז טייטשראפ ,ָאי ונ ,וצ יז מענ'כ,
 .."טַײל ייז נופ נכאמ לעװ כיא

 ,לרעּב נַײמ טייטש רעַײּפ מעד אּב
 ,קעז נופ סעשטענָא טמעראוו
 ,עמאמ יד מיא סעטַאמש ניא טליה
 ;קעװא שטארד מוצ דלאּב רע טפיול

 ,נייטש - סערּפ מאּב רע טעּברא נטרָאד
 .טגָאי עס מיא נוא ,דרעפ סָאד טגָאי
 רע טגירק טעּברא רערעווש רעד ראפ
 .גָאט א סעקיּפָאק נּביז
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 ,קעטייוו - נגיוא --.בָאגוצ א נוא
 .טייטש רע יו נפָאלשטנא טרעוו
 ,טעקמורּב נוא סיוא עמאמ מיא טוט
 ,טייהרעליטש כיז טלעש יז נוא

4 

 עּבאּב יד טקור נוויוא נופ ,טָא
 .טמאלפראפ -טיור סעיילעמאמ
 ,נשירפ טימ לייא טימ טסיגאּב יז
 !טמאטאּב טכער טשרע יז נרעוו

 ,כעלזייה ניא נַײרא כיג כיא כירק
 .שאוו א כיג פא --! צאּפ - ציּפ - ציפ
 סעַײלאמ יד פא ,טעּפש ניוש זיא'ס
 .שאלפ יד לייא טימ מוא ניוש טפיול
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 ָאקטיװק .ל .13

 ,סעַײלאמ ייווצ עּבאּב יד טיג
 ;פרָאװ א ,פרָאװ א --טנעה ניא טירּב
 נּבַײרטראפ ,ונ ,עכלעזא טימ
 !םרָאד נוא טָאטש נופ טסָארפ געמ נעק

 ,נוויוא נסייה מעד טקוראפ ניוש
 ,כָאל -נעמיוק מעד טקעטשראפ ניוש
 ,סעילפָאטראק נעצ נטָארּבעגּפָא
 .כָאװ א פא עּבָארג כעלצעלּפ

 :כיז טצוּפראפ טעפ עמאמ יד טָאה
 .קָאש א ,טכאד ,סעטאמש ,סעטנארט
 ,לסיּבא כיז יז טסוהראפ רָאנ
 .קָאר א כָאנ דלאּב נָא יז טוט

 ,רעזַײה רעטניה טרָאד כיז יז טּפעלש
 .צליהעג דאלקס נדמערפ יז טיה
 ,ערירק עסַײװ ניא ,טרָאד יז נוא
 ,צלימ יו יױלּב ,רעיולּב צלא טרעוו

 ,עקטיא נַײמ טּבַײלּב ,עּבאּב יד טּבַײלּב
 ."קענש רעניילק רעד , :יז טימ כיא
 ,טעראילש נוא דיילק א טמענ עקטיא
 .קעלק מיא ,זייּבפעלא נא -- כיא

 ,לכעק ניא פוא עּנאּב יד טמיור
 ,פיול א טוט נוא קָאז מעד טּפאכ
 ,סעּבארקש יד ּפָארא כיז נופ טפראוו
 ,םיורא טכירק נוויוא נפא
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 : קי נב ער "א ר עיר

 ,?כלאש נַײמ מענ ,לּבײל , : רימ טגָאז
 ,כיש ענַײמ ניא נָא כיז וט
 ,סעַײלאמ ַײרד נעלרעּב ּפָא גָארט
 ."ביגפא פיול ,רעליווװ א ַײז

 -- כיז כיא לקנעווק -- רימ טלאק זיאיס ,יוא
 י..געמ יז ...יז , :נעקטיא פא זַײװיכ
 ,קישטַײלאמ נייא כָאנ רָאנ כיא עז
 ..געוו נרעווש גיא כיז כיא זָאל
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 ,נסיורד ניא זייּב נוא ּבראה זיא טפול
 -- ,טלאמס נוא יינש נסַײװ מעד טקראטש
 --,כימ טציש רע ,לאש סעּבאּב רעד רָאנ
 .טלאהאּב כימ ערירק רעד ראפ

 ,סעּבארקש עטראה ,עסיורג יד ּפעלשיּכ
 ,יורג נרעוו ייז ,טלאק נענַײז
 ,סעַײלאמ סרעּב נַײמ ּפָא נליקיס
 .יוזא טיוט גרעוו ייז גוא

 ,כעלּפעצ - עווניר עגנאל ָאד עזיכ
 ,טלעק נופ ,טסָארפ נופ טדימשעגסיוא
 ,סעלטאּפ - כעלּפעצ נוא דרעּב - כעלּפעצ
 .טלעוו יד זיא כעלּפעצ עליוה

 ,לזענ גַײמ ,זָאנ נַײמ ,זָאנ בַײמ ,יוא
 ,כַײט א יװ ,נפירט נָא טּבייהיס
 ,כעלּפעצ סע טרעוו -- עלאמס נַײא כָאנ
 ,.בַײלג כעלּפעצ -עווניר יד טימ
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 .בעלרעּב רעדורּב מעד סנַײז ּפָא ּביג'כ
 --.קאמשעג טַײק נוא כיג רע טַײק
 ,נפיורש יד כיוא נעַײק עס ,טכאד
 .קאנק א טימ ,נעּפירקס ,נעַײק

 ,רעטיצ כיא ,טלאק זיא'ס ,מייהא ֿפול'כ
 ,זָאנ רעד ּפָא רימ טסָארפ רעד טַײר
 ,עטיור יד טנעה יד כיז נעלסיירט
 ,זָאלג יו פַײטש --נרעיוא יד נוא

 ,גוויױא נסייה פא פורא כירקיכ
 ,קיטש נייק טינ ָאד טסָארפ רעד טכאמ
 --,כיז גיילעצ'כ נוא לצעלּפ כיז מענ'כ
 .!קילג נימ אזא טָאה כָאנ רעו

 ,כעלזיּפש עריא טימ טיירד עּבאּב
 ,לָאט א ,גראּב א טיינ עקטיא
 !עשֹז - לייצרעד ,ונ ,עּבאּב ,עּבאּב
 י,,,לָאמא ,נעוװעג זיא לָאמא ,לָאמא .. ,
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 --,רענייש א ניוש טלמונא זיאיס
 --,נָא קירעיורט עּבאּב יד טּביײה
 ,סערקאי א ,רָאי-רעגנוה א זיא'ס
 ,.בָאצ א טּפאלק נוא ,נייּב א טכערּביס

 ,נֹרָאי עּבלעז ניא טַײלעמרָא
 ,טסעק ייז טיג סעכָאדאק --?סָאװ
 -- ,קינייװ סע טרא מיריווג יד רָאנ
 .טסע עמ נוא נעמ טָאה נּבָאה
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 ,נעמענ א זיא עטאט נַײמ נוא
 ,לימ א ניא נעמענ א זיא
 ,טינ טלָאמ עמ לַײװ ,זדנוא זיא רעטיּב
 .ליטש עס ,טלעטשענּפָא זיא צלא

 ,נעּפירקס רעטּפָא נָא דיט יד טּביײה
 ,רעד ,רענעי ניוש טעּב עווציק
 ,לגייּב א ראפ נזיוה רָאּפ א
 !רעש א ראפ עילפָאטראק א

 ,רענעּפש נגָאװ א נליג פניפ
 .קאטאיפ א --לטניּב א יורטש
 ,שעּבלאמ סָאד כיז נופ טפיוקראפ עמ
 ,"קאס , גוא שאנקיטּפאל נטלא

 ,רעריפרעסאוו א יציא זיא ,ונ
 ,ציא ,יוזא רע טסייה נסייה
 רעדניק נוא ּבַײװ א טגָאמראפ טָאהיר
 ,טצירקעצ א מענָאּפ א נוא

 :לדרעפ מערָא נא טגָאמראפ טָאה'ר
 --.,רָאה נָא ,מוטש נוא מורק נוא דנילּב
 רעטצניפ-קָאטש זיּב געניגאּב נופ
 ,רָאי יד מעד נעייגרעד געלפ

 לסעפ עליופ סָאד טּפעלשעג טָאהיס
 .סקא רעזייּב ,רעמורק רעד פא
 ,מירוקיש יו ,רעדער יד נוא
 ,סקאלפ טימ טליונקעג ,טיירדעג כיז

 -- ,נעמוקעג רָאי-עטוג סָאד זיא
 :ּבראק ניא מיא נפָארטעג טָאה
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 --,רעגנוה נוא טיונ נימ אזא אּב

 !ּבראטש נוא סיוא כיז יצ שטָאכ --,ונ

 ,עליוכ א וצרעד נעוועג זיא'ר
 .שיילפ לקיטש סָאד טפראדאּב רָאג
 -- ,רעטיּב טעקיה --טעקיהעג נוא
 ,סייווש א געלפ נגָאלשאּב שזא

 ,רעירפא ּפָאק מעד ,נאגעג זיא

 .שיפ א יו ,נפרָאוװעג כיז

 :עטאוועקיה טענַײטעג נוא

 ײ!שיט ניא ּבַײר-ר-ר ,ל"ּביָאנק א מענ שטישיטיָאדָאכ,

 ,רע טלייצרעד טייהרעטאוורעקיה
 ,טיורּב נענָאמ רעדניק יד יו
 ,כע?דנייצ יד כיז נעלקָאש עס יו
 ,טיוה יד ייז טרעטָאלּב עס יו

7 

 ,רעוָארג ,נסיורד רעד טרעוו רעװָארג
 .כָאװ עזייּב א וצ זדנוא טגָאז
 ,רע טקוק ,כעלדנילּב ,למיה רעד נוא
 ,כָאל א גוּב ניא טקאה עמ יו

 עקנָאלָאּפ א סעמייהעּב ראפ
 ,זַײא מאּב כַײט ניא פוא נעמ טגָאלש
 -- ,רעקיטש נעגנירּפש ,סרעקעה נקאה
 ,טזַײװאּב גיוא נא גוּכ רעד זיּב

 :סעמייהעּב כיז נקיווק ,נעקנירט
 ,טּפוז עס רעוװ ,טעשטּפעלכ עס רעוו
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 :קעניפ סי

 קידלודעגמוא סעקסיּפ עמראוו

 .טּפוטש עמ רעסאוו * זַײא מעניא

 ,רעדלעוװ נסקאוו רעטצנעפ נפא
 .טסָארפ רעד טשרעה רעדלעוו יד ניא
 ,רעגעי א טגָאי --קידניא א כָאנ
 ,טסָאּפ יד טגָארט רעגערט א נוא

 ,רעטנוא טעקמורּב עּבאּב יד נוא
 ,סעפעג סָאד טרעַײש נוא טשאוו
 ,סעּבארקש נעייטש נעמיוק נפא
 .זענ יד נופ נרערט נפירט

 ,נעיינ סָאד טפראוו עקטיא נַײמ נוא
 .דלאפ ניא נַײא לדָאנ יד טקעטש
 :רעטצנעפ מוצ וצ נריורפראפ טײג
 ,דלאוו גיא כעלעַײכ יד וצ

 ,לשעלפ סָאד טּפאכ גוא קוק א טוט
 .ניסָארעק כָאנ כיגפא טפיול
 ,יז טסָארפ רעד טסירג נסיורד ניא ָאד
 .גירג נוא יורג ,נטַײװ עיולּב

 רעגנע ,כיז כיא עילוט רעגנע
 ,טַײז רעקניל סעּבאּב נַײמ וצ
 ,ניֹוש טציז יז ,טינ ניוש טמיור יז טָא
 .טַײװ צעגרע נעקנאדעג ניא

 עצײלּפ יד נַײא רעייז יז טגייּב
 .ליומ עניד סָאד טרינשראפ נוא
 מענָאּפ ריא נופ ,לקנוט ,לקנוט
 ,ליוק-נגיוא עצראווש נקוק
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 ,עדאווא ,ייז נסייוו סעּפע
 ,טַײװ נוא פיט ,נגיוא יד טָא
 ,זיא צראה א סָאװ ,זיא שטנעמ א סָאװ
 ?כַײר סָאװראפ ,מערָא סָאװראפ
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 ,נּביוהעגּפיא כיז טניוו א טָאה
 .טכאוורעד טָאה רעדליוו א טניוו
 ,טעלָאלעי ,טפַײפ נעמיוק מעניא
 ,.טכאנ עדליוו א וצ זדנוא טגָאז

 .טעּברא רעד נופ לרעּב נָא טמוק
 ,טגָארט רע סָאװ ,נָאטנָא סָאד טעפ
 ,רענייּב עטיײרּב ענַײז נקורט
 .טגָאנ רענייּב יד ניא טַײקדימ

 ,רענייּב עטיירּב ענַײז נקורט
 .דמעה קיצומש נַײז רָאנ זיא טעפ
 ,לּביטש ניא טרעוװ כעליירפ רעּבָא
 .טמענ רע כיז נשאוו מוצ נעװ

 ,עבאּב יד טיג רעסאוו עסייה

 .צעט יװ ,טנעה יד ניַײרא טזָאל'ר

 -- ,נעשטשעלּפ יז -- צעֶט-רעקיוּפ יו ,טנעה
 .סטעפ טימ כיוי א זאט ניא טרעוו

 ,נקאנוזדלאה נוא ּפָאק ,מענָאּפ
 .טיוק מעד כָאװ נופ ּפָא נּביג
 לכעק נופ סיורא טמוק לרעּב
 ,טיור טעראּפעצ ,שירפ נוא סיורג
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 ,נסַײװ טימ טנורש טימ ּפָאק רעצראווש
 .טסערּפעג טשרע ,נגָאל טימ דמעה
 ,נעִילּב רענייּבנקאּב עטיירּב
 .טסעפ-לוקסומ נוא טלָאגעג-שירפ

 ,.טינ גיוא זייּב גייק :עמאמ יד טכארט
 --?טגָאזעג סנייטשימ ,סָאװ נופ נוא
 ,רע טנַײש לצעלּפ טימ שילוק נופ
 ?טגָארט רע סָאװ ,סעסאמ יד נופ

 נדַײל טינ נעק ,טינ נעק יז נוא
 ,קעלש יד ,סעטרעוואכ סעקטיא
 ,םעלגיוא מיא פא נפראוו יז סָאװ
 ..טגערפעגמוא נוא טראוורעדמוא

 :מירייוואכ נַײרא כיז נלעטש
 ,לימ נופ טַײל ,נדימש ,סרעדנָאּב
 ,ערקירּפ רעדיוו נעמאמ רעד זיא
 ליפוצ ייז נקוק רעמָאט

 ,סעשטאגנוי יד ,נעקטיא ריא פא
 ",טכאל עמ ,ריא וצ טדער עמ רָאנ,
 ,ורמוא טימ לופ עמאמ יד זיא
 ,טכארטראפ ,קיטעמוא-ערקירּפ

 :בדירפוצ זיא עּבַאּב יד רָאנ
 ,טוג ,רעדניק יד זיא כעליירפ
 ,נגרָאז יד ייז נופ טקעמענּפָא
 ,טומ רעד ייז ניא טקעוועגפוא

 ,סעַײלאמ נעמעלא יז טלייט
 ,ייז ראפ טלעטש כעלרעק עסייה
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 יז טּפאכ ,נעעז טינ לָאז רענייק
 ,יט נלעטש ,רעסאוו נעגנערּב

 ,נקיש וצ פורעד דניק א טינ
 ,סעומש מעד ייז נגָאלשעצ טינ
 ,נפָאלעג יז נטלָאװ עלא
 ,טסּוװעג רָאנ נטלָאװ ייז נעוו

 ,טלטיוראפ זיא מענָאּפ סעּבאּב
 ,טשטעווק עּברָאק יד טנעה עראד
 ,רעמע נרעווש ,נלופ מעד טּפעלש
 .שטשעלּפ נלאפ סע ,מוא כיז טגיוו

 ,לּביטש ניא זיא כעליירפ ...רעכיג
 ,לרוועכ יד טרָאד טסעומש רעטנומ
 ,רעסאוו רעמע נטימ יז טלַײא
 ,ײּברעד נַײז וצ ּביל טָאה יז

 ,רעוואכ רעגנאל ַא נַײרא טמוקיס
 ,ּפאטָאּפ --,טרעוו לּביטש סָאד צרוק
 רעדַײנש יד אּב יו ,טלייצרעד רע
 .טּפאלקעצ רעכערּבקַײרטש יד ניוש

 ,טקירענעצ ניוש גוא טּפאלקעצ ניוש
 ,טסערּפעגוצ מיטאּבעלאּב
 ,נגָאלשרעד כיז נעמ טעװ סרעזדנוא
 ..טסעפ נוא כיז נטלאה -- רָאנ סנייא



 קישטרעּב

 ,עטכישעג עסעמע נא זיא'ס
 --,ַײדעק זיא נלייצרעד נוא
 ,גרעה יז טּבַײלּב -- רָאנ ליוו עס רע
 .ילרפ זיא רעד --טינ ליוו עס רעוו

 ,נפָארטעג ניילא רימ טימ טָאהיס
 ,מיא טימ ,ָאי ,קישטרעּב נַײמ טימ
 נפערט טינ רעמ ניוש סניוזא לָאז
 !רימ טימ טינ נוא כַײא טימ טינ

 ,נעעזרעד רָאנ מיא ּבָאה כיא נעוװ

 :טרָאװ סָאד כיז נּבעגעג ּבָאה

 --,קיּבײא פא נַײז רענַײמ זומ רעד

 !טרָאכ א נסקאווסיוא זומ רעד

 :נעמָאנ א טָא מיא טקנעשעג נוא

 !טנוה רעטסנעש -- ,קישטרעּב ,קישטרעּב

 ,רענייּב נוא טיוה :רעראד א שטָאכ

 .טנוזעג נוא גולק נוא נייש יװ רָאנ

 !נסע ,עמאמ ,יוא -- מייהא פיוליכ
 .צכעקעג צנאג סָאד פיונוצ שימ
 ,גסיוו טסלָאז ,כא --טינ טַײצ נייק ּבָאהיכ
 !סטכער א טקאּפעג טנַײה ּבָאה'כ סָאװ

 לטניה א רימ וצ טראנראפ ּבָאה'כ
 -- ,צלאמש טימ טיורּב כעלטפער יד טימ
 / =נעעזעג טינ סנימ אזא טסָאה
 !צלָאז טסע סָאד !רעקוצ טסע סָאד
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 ,כעלסיפ עניד עניוזא טָאה'ס
 ,רָאה - גדַײז טימ ,ניד - עניד
 ,נסיורג גצנאג א ראפ כיז טכאמיס
 !רָאי א טלאה נצנאגניא שטָאכ

 ,רעדַײנש רעטלא רעד ,רעש עמאש
 ,טניה טימ מאי א נעק רע ,טגָאז
 ,מעכָאכ א ,טנוה נימ אזא רָאנ
 !דניצא רָאנ רע טעז ,רע טגָאז

 ,לציּפש-רעריּפש איס :טגָאז לשרעה
 --;גָאד רעטסָארּפ איס :טגָאז עקנאכ
 -- מיא נָא ביא ציײר -- ,כעסיײוו -כעסייא
 !גָאי א טוט רע ,נעז ריא טלָאז

 ,נזדנארפ יד טימ לקע נַײז טנַײה
 --יוזא מעד טימ טכָאפ רע נעוו
 ,רעליק א טניוו א ,טניוו א טייג
 .יורטש יד טרעקעצ דרע'רד פא שזא

 ,סעמאמ נַײז יו כעלטקניּפ ,נגיוא
 ,גירג"קיצנאלג --לקסיּפ סָאד רָאנ
 ,עטצוּפעג ,סיוא טזַײװ ,נייצ יד נוא
 .גיד נוא טיור --לגניצ סָאד נוא

 ;מיא טציירעצ עמ זא ,טנַײפ טָאה רע
 -- ,טראה מיא טימ כיז טריפ עמ זא
 ,טרעטאמעגנָא כיז ּבָאה'כ לפיוו
 ,טראנראפ מיא ּבָאה כיא לקויּב
 :נכאז טנרעלעג ניוש מיא ּבָאה'כ
 !סינ א רע טוט --ווירּב א נעייל --
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 !קישטרעּב ,כיז לעטש :מיא גָאז כיא נעוי

 ,סיפ ייווצ פא כיז דלאּב רע טלעטש

 ,לקיטש א שיילפ ,עמאמ ,רימ ּביג
 ,סיוא טינ טכאמ'ס ,לקיטש א כָאנ
 ,גנירעה א ּביג ,לצעלּפ א ּביג
 !סיורג יד יוזא ליומ א טָאהיר

 ,גּבילּבעג זדנוא אּב זיא רע נוא
 .קָארּב ,רענייּב :רע טָאה נסע
 ,רעלופ ,רעסערג צלא טרעוװ קישטרעּב
 .גָאט רעדעי טימ נוז יד יו

 ,נסיורדניא ניילא--טכענ יד ניא
 :ריפ עלא פא פיוה מעד טיה
 ,מירייזאכ טגָאי נוא צעק יד טגָאי
 ,ריש כיז טסַײרעצ ,טַײרש ,טרעדליּפ
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 ,קישטרעּב נַײמ טינ נעװ ,סייוו כיא גוא
 געוועג טינ ניוש גנאל גטלָאװ
 ,רעניה יד ַײס נוא זדנעג יד ַײס
 ,ניטש א פא לדנייטש א ַײס

 ,מינָאס כָאנ גונעג ָאד יא'ס לַײװ
 ,ניילק נענַײז רעדניק יד נוא
 ,מינָאס יד נעק קישטרעּב רעּבָא
 .גיימעג נוא זיא שלאפ רעװ ,טסיײיוו

 -- עטּפָאכ א נעװ ,רעגייטשא ,טָא
 ,דרעפ יד נענעוונאג סָאװ ,יד
 ,רעמאק ניא זדנוא וצ נַײרא ויא
 .דרעירד נופ יו ,נסקאוועגסיוא

 ,עקשטיס יד ,ייה סָאד טּפעלשעצ נוא
 ,קאז כָאנ קאז עװָאלָאּפ גוא
 ,נעַײלק יד נעזרעד טינ סָאװ ,טוג
 .קאה עַײנ יד טקאּפעג טינ

 ,טינרָאג טינ טרעה עמ ּבוטש ניא נוא
 ,טראה נוא רעווש נפָאלשראפ זיאימ
 -- ,טרעַײפ ,כיז טסַײר קישטרעּב נַײמ שטָאכ
 ,טראּפשראפ ּבוטש ניא רע זיא דארג

 ,?ּפעט א טכערּבעצ --!כארט -- רע זיּב
 ,פיוא עמאמ יד דלאּב כיז טּפאכ
 ,גסיורד ניא סיורא כַײלג מיא טצימש
 ,פיולעג א נסיורד ניא טרעוו

 ,רעדורעג א נוא פיולעג א

 ,טערּב א טכערּב'ס ,כיז טיש עקשטיס
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 2  טטשי .עגע :
 א

 יו מיווָאנאג ,יוא , :עמאמ יד טַײרש
 .טעּב גופ דלאּב עטאט רעד טילפ

 ,נטאט נכָאנ -- ,רעדניק ,רימ נוא
 ,טפיול קישטרעּב -- נטאט נראפ
 !מיווָאנאג ,דלאווג , :נעַײרש רימ נוא
 יז ט-עדע-ע-וו-עט-אר

 עלא נּבָאה מעדכָאנרעד טשרע
 !זיא קישטרעּב רעוװ ,נעזעג כַײלג
 ,געלכעק נּבױהעגנָא מיא טָאה'מ
 .,סיז מיא וצ נעלכיימש ,נטעלג

 רעוואכ רעטסּביל נַײמ טרעוו רע נוא
 :ּבוטש ניא טנַײרפ רעטסעּב רעד נוא
 ,נרישראמ טפלעה ,נעגניז רימ טפלעה
 .ּבולק מאּב גנאלנעָאש כימ טראוו

 ,רע טייג כעליירפ ,רעמוז רעד טײג
 / ,טסּבראה רעד טייג רעמוז נכָאנ
 ' ,נעייטש סנקעטש רָאנ ,ליוה זיא דלעפ
 : ,טספראד וד סָאװ נצינש כיז טסנָאק

 | ,סעינירוק כאמ ,נלאנאק ּבָארג
 : --.קע מאּב עקרעשטשאי א ּפאכ
 ,סעקאשזיא ּביל ּבָאה'כ ,טסייוו קישטרעּב
 ,טקעמש גוא טקעמש נוא מוא רע טפיול

 ,רעטניוו ניא נַײרא טסּבראה רעד טיצ
 ,ינש נוא שטילג --? רעטניוו זיא סָאװ
 ,רעדניק עלא רעטנומ גוא רָאלק
 ,ייז טימ טינ --רענייא כיא רָאנ
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 ,נפָארטעג כיז טָאה רימ סָאװ --לַײװ

 .רעווש כיא --טינ מענייק כיז טָאה

 מענַײמ ץיעטרעּב נּביל מעד זא

 --?רעוװ כָאנ נוא ,נטכינראפ לָאז

 .כעלעמאּפ ,טראוו רָאנ !ניילא כיא
 ,פיוה רעזדנוא נסיורד ניא טייטש'ס
 ?קישטרעּב נַײמ נרעטניוו לָאז וו
 !םיורא נוויוא נפא : גָאז כיא --? כיא

 ,קישטרעּב ,נוויוא גפא רע טגנירּפש
 ,ַײנ מיא זיאיס ,כעלמייה מיא זיאיס
 !נקאּב נעמ לָאז ---?סעשינק נעמ טקאּב
 !ייּברעד דלאּב --? לצעלּפ רע ליוו

 ! נסיורד ניא , :טַײרש עטאט רעד רָאנ
 '!פיוה ניא נַײז ,נטיה פראד טנוה א
 ,עדאווא, :טכאל עמאמ יד נוא
 י!פיורש א טױלּפ נופ טיײרדעגּפָא

 ,טלדיז עמ יװ ,לטניה נַײמ טרעה
 ,טרָאװ נייק טגָאז ,סיוא ּפָאק מעד טקערטש
 נוויוא נופ גנורּפש א -- לָאמאטימ
 ,טרָאד כיז טגייל נסיורד ניא נוא

 נליּפש רעטניוו רעד לַײװרעד טמענ

 ,סאּב נּבָארג ,נטכער נפא

 ,רעכעד זיּב טיינש ,ּפָא כַײט מעד טלעטש

 .סאפ סָאד טריופ ,רעזענ אּב טּפאכ

 ,מענורּב מוצ געוװ א דַײנשיכ ,לָאמנײא
 ,ווירּב א יינש פא סיפ טימ ּבַײרש'כ
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 ,געיינש ניא ּפָאק מעד טּפוטש קישטרעּב |
 ..םיט-םיט בו טעקרָאּפ נוא טגנירּפש

 לטסעק א זָאלג טימ כרודא טייג
 ,סוז עקרא רעזעלג רעזדנוא
 ,קישטרעּב רעטנוא כיז ליטש טעוונאג
 .סופ נקניל מאּב נָא מיא טּפאכ

 --:מעראיל א טכאמ עקרא זא ,כא
 י!טנוה רענעגושעמ א !ַײאזַײא ,
 :ענַײט כיא ,כיא נוא ,דלאווג א טרעוו עס
 !טנוזעג זיא טנוה רעד ,ניײנ ,יוא ,ניינ --

 !ענָאקאס איס ,קישטרעּב ,--:מיא ּבַײרטיכ
 וטעה -- ,וד טנוה ,ונ ,פיולטנא כיג
 :נקָארשרעד רעװ נוא עז כיא רָאנ
 .דער כיא סָאװ ,טינ טרעה רע ,עזיכ

 ,סיוא גנוצ יד טקערטש רע ,מיא טימ טפראוויס

 ,סיּב א נָאט רעדיוו כיז טקור

 עילאוויטש נַײז טימ סוז רעטעפ טָאה

 !סיר א נָאטעג טפארק טימ מיא

 ,קישטרעּב נַײמ נָאטעג ילפ א טָאה
 ,טליּבעצ ,טנייוועצ כיז כעלקערש
 ,כיז טיירדראפ קע מענעגייא נכָאנ נוא
 ,דניוושעג ,כיג רעכיוו א יו

 --י!לטניה נימ אזא דָאש א ,כא ,
 --,רעש-עמאש רעדַײנש רעד טגָאז
 ,רעטניוו רעטשרע רעד טנוה מעד רעווש
 .רעּב נטלאהעגסיוא טינ טָאה
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 ?גּכעל סָאד טנוה מעד גנירג זיא'ס ,סָאװ
 ,ביילק זיא ּפָאק רעד ,סיורג זיא טלעק
 ,רע טייטש גסיורד ,רע טייג סעװרָאּנ
 .גיימעג זיא לכעלעפ'ס נוא ,ונ

 : נגירשעגסיוא כעלגנַײ נּנָאה
 יו ָאי -- עגושעמ !עגושעמ -- קישטרעב
 -- רעזעלג רעד טַײרש --ײ: נטיוט מיא פראד עמ,
 יֵ!ָאה --!אדַײה !סנקעטש ,ערוועכ ,

 ,נּבראטש רעכיג ניוש לָאז רע ,ליוו'כ
 טַײלערוװעכ יוװ ,געז טינ נעקיכ
 ,נפערט נוא מיא נפראוו סנקעטש
 .טַײז נופ ,ליומ נופ טולּב מיא טניר'ס

 ,נבראטש רעכיג ניוש לָאז רע ,ליוויכ
 --,כָאנ נפיול רימ ,דלעפ ניא טפיול'ר
 נּבעגעג טנוה מעד ור טָאה דלעפ סָאד ..
 .כָאנרעד צייוו טימ טילּבעצ נוא

 ,גדַײנש סָאד טײג נעִילּב נכָאנ נוא
 !פָאס רעד טייג ּבײהנָא נכָאנ
 ,רעדיוו נעמ טדַײנש ,נעמ טייז מעדכָאנ

 !םָאלש נסיז טימ ,טנַײרפ ,עשז-פָאלש

 ָאקטיוק .ל 4



 גראטינאס

 נגָאז טינ כיײא נעקיב
 ,סיוועג
 ,נײנ יצ ,סעמע ינ
 ,נעשעג זיא יוזא טקנוּפ יצ
 ,כעליירפ זיא עטַײמ יד רָאנ
 --יז טלייצרעד עמ יו
 .כיא לייצרעד יוזא

 לטעטש א מענייא ניא
 גנוי א נסקָאװעג טָאה

 ,סעקסיל יוװ נגיוא טימ
 ,סעקסיפ עכלעזא טימ
 !גנולש א נימ אזא טימ

 ?רעכיּב סָאװ ?רעכיּב רעוו
 !רעכיג סעקינעראוו רָאנ יּבא
 ,ליא ניא סעקשעּפמָאּפ נוא
 ,לעמ נופ סעקינעראוו נוא
 ,לסיש א כָאנ לסיש א
 ,לסיּב א כָאנ מעדכָאנ

 ,ּפָארא כָאנ טגנילש רע רעדייג

 :ּפָאט מוצ גיוש רע טקניװ
 --"?ָאד סעּפע כָאנ ,ּפָאּפ ,ּפָאּפ
 --,רעּביא מיא טרעק רע נוי

 !ּפָאה



 : . "יו = 6
 : ר 1 ק ש יי ראי 2 :

 י.י 54 ט בו ( מיי "יו ר ירא יי שם?"
 = 7 15 י יי סי ליפ ר ר יש 5 = * 7 -.כריי. יש

 : = י יא עשיר 3 י ו . יי + =

 ,נשאנ נוא נסערפ :יוזא טָא
 ? גשאוו סָאװ ,נשאוו רעוו
 ,בדָאלפ נוא לדָארטש :יוזא טָא
 ? גדָאּב סָאװ ? נדָאּב רעוו

 ?פייז סָאװ ? רעסאוו רעוו
 ,פייר א יוװ ,מוױא מיא טמענ טַײקיטיױק סָאד

 : נפערט טרָאד כיז פראד
 ,נפע נא ריט יד כיז טוט סע
 גַײרא כיז טלעטש סע נוא
 ,נַײל נופ טאלאכ א ניא

 --:ראד נוא כיוה יוזא
 !ראטינאס רעד
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 ,רענעמ ייווצ --,מיא רעטניה נוא
 ,רענעלק טינ גטייווצ גופ רענייא

 ראטינאס טגָאז סע נוא
 :רעמ טינ ,רעקינײװ טינ
 יו רעד ָא -טָא,
 .גנוי נפא טזַײװ נוא

 ,טרעהרעד סָאד טָאה גנוי רעד יו
 ,טרערטעצ גיוא נייא דלאּב כיז טָאה
 -- קינעראוו רעד נוא
 ,גיהא טינ ,רעהא טינ
 ..גנֹולׁש ניא נקעטש נּבילּבעג זיא

 ראטינאס רעד טוט'ס נוא
 : כיגפא גניז א
 !כיז מורא טריפראפ רע טסימ ארא'ס ,טעז --
 ,גנוי אזא
 ,גנולש אזא
 גימ אזא
 ,רעכלעזא
 !רעמ כָאנ נוא סניוזא
 מיא טמענ
 ענאוו ניא מיא טּפעלש גוא
 י!נענארק יד ּפָא מיא פא טזָאל גוא/

 -- רענעמ ייווצ יד

 --רענעלק טינ נטייווצ נופ רענייא סָאװ

 ,טנעה נָאטעג ּבייה א נּבָאה
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 יו -רועשיאטשפ

 ,גרעּב יו גזָאלּבעגנָא כיז
 :טנעו אֹּב נקור כיז נעמונעג
 .גרעוו כיז טעװ גנוי רעד ,טגיימעג

 --!סָאװ-כעסייוו
 ,וָאנ רעד טימ נָאטעג עראמש א רָאנ טָאה רע
 טעַײטראפ כיז
 ..טעַײקרעד קינעראוו מעד כיז קִיור צנאג נוא

 --רענעמ יײוװצ יד נּבָאה לַײװרעד
 --רענעלק טינ נטייווצ גופ רענייא סָאװ
 גָאטסױא מיא נעמונעג
 -- געמעקעצ מיא רָאה יד נוא
 :? רָאה סָאװ ? רָצה רעוו
 !רָאג נוא -- כעלטָארד נוא כעלקירטש

 ,כעלדנייצ יד פעקייט כיז נטישעצ עלעמעק נטשרע גופ
 ,כעלדנייּב עקניציּפ פא כיז טכערּבעצ למעק עטייווצ סָאד
 ,דרעפ יד נופ מאק מעד נעגנערּב נייג ניוש נעמ ליוו
 טרעהרעד מיצולּפ כיז טָאה
 | נסינ קידעריומ א

 --רענעמ יד רעירפ
 -- רענעלק טינ נטייווצ נופ רענייא סָאװ
 :ראטינאס רעד ניילא דלאּב נוא
 !טראּפשעצ מיא ליומ סָאד ,סינ א נוא סינ א
 !נסיגיאּב מיא טמענ רעכיג !ושטּפעה ,
 ..ענאוו ניא מיא טפראוו !ושטּפעה ,
 ..מיא טפראוו נקָאז יד טימ
 .."נענארק יד ,ושטּפעה ,פוא טנפע
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 עי = .:- מעק

 גראּפש נעמונעג נענארק יד נּבָאה
 .טעראּפעצ מיא נוא גנוי נא
 ,צראה טימ נשאוו נָאטעג מענ א כיז רע טָאה
 .צראווש גרָאװעג רעסאוו סָאד מיא כָאנ זיא
 גסָאגעגסױא עצראווש סָאד נעמ טָאה
 .נזָאלעגנײרא רעסאוו עקנישירפ נוא
 ,נבירעג ,נּבירעג כיז פייז רעד טימ רע טָאה
 ,ֵּבילֹּבעג ענטומ א רעסאוו סָאד מיא כָאנ זיא
 גסָאגעגסיױא ענטומ סָאד נעמ טָאה
 .נזָאלעגנײרא רעסאוו עקנישירפ נוא
 -- ,נעטיוּב גוא נשאוו נָאטעג מענ א כיז רע טָאה
 ֿגייר סיורא ר ע זיא

 !רעטיול -- רע סאו סָאד נוא --

 ,טכארּבעגסיורא ענאוו נופ מיא טָאהימ זא
 .טכאלעצ סעכאנ ראפ כיז רע טָאה
 ,טנעקרעד טינ ניילא כיז טָאה רע
 קנאּב א פא טצעזעג כיז
 :טנעה יד ראטינאס מעד טקערטשעגסיוא נוא

 !"קנאד א,
 -- רענעמ יד וצ -- כָאנרעד
 .- רענעלק טינ נטיײװצ נופ רענייא סָאװ
 :ליוּפ גָאטעג יצ אי

 טציא ,
 כיז טסולעג

 נעמענ סעּפע
 ."ליומ גיא



 רעשאנ למעל
1 

 --,למעל לגנַײ א נעק כיא
 ,גנוי נייק טינ רעַײּפ א
 ,כעלמעלפ יד יוװ ,כעלגיוא ייווצ
 .גנוצ יד -- עלעקעלג א

 ,קעשאד א נָא -- לטיה סאד
 ,סָאלש א נָא --לכעלַײמ סָאד
 ,לשערפ א יו ,טעקאווק עס
 .סָאמ א נָא טלּפאלּפ עס

 ,כעלסיפ יד -- רעּבליזקעװק יו
 ,רעה נוא ניה נעלדניווש יז
 ,לצעק סָאד יו רעכיג כָאנ
 .רעמ כָאנ ,לקיּפאציס יו

 ,רעשאנ א רע זיא ,כא
 !קעל-רעגניפ רעליווװ א
 ,לזענ קיצנוק א טָאה רע
 !קעמשעג א טָאה סָאד נוא

 עמאמ גַײז מיא ראפ טלאהאּב
 ,טרָא נא פא סעּפע
 טרעטשינ נוא דלאּב רע טקעמשרעד
 ,טרָאפ סע טניפעג נוא
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 ! רעמוז א ,כא ,רעמוז א
 ,סיורג א שינעטערעג
 נטכורפ טימ גרעּב נגיל עס
 - ,סביוא נלאטש עלופ נוא

 ,טלגערּפ עמ נוא טרעַײז עמ
 ,סטכאמעגנַײא ,סטרעַײזעג
 לטעטש נוא פרָאד ניא טכָאק עס
 ,טכאנ זיּב גָאטראפ-ירפ נופ

 ,נענאפרעַײפ נדיז עס
 ,טשאר נוא טּבעל נסיורד רעד
 ,למעל טָאה געט יד ניא טָא
 !טשאנעג רע טָאה ,כא

 ,לשנַײװ ,לּפע ,נעמיולפ יא
 ,כָאנ גוא כעלרעּפנַײװ נוא
 סטכעלגערּפ ניא טקנוטעגנַײא פיט
 ,כָאװ עצנאג יד רע זיא

 עמאמ סלמעל טעכיוא טָאה
 ,יוזא ,כַײלג מעלא טימ
 טלגערּפעגּפָא כיז יז טָאה
 .יולס א סטכאמעגנַײא

 ,נדנוּבראפ ,טכאמראפ טוג נוא
 ,קירטש עניד טימ טערונשראפ
 ,עּבורה רעד פא מיא טקּוראפ
 .קילּב סלמעל נופ טַײװ רָאג

26 



 ,נטלאהאּב סע יז טָאה ,ונ
 ?נעד מיא פראד עשזירעוו ,ונ
 ,למעל טשינרָאג נופ טסייוו עס
 .געוו נוא רעוװ נוא סָאװ

 עמאמ נַײז נעװ ,לָאמניײא רָאנ
 ,קעווא זיא טעּברא פא
 -- :ּבילּבעג מייהירד ניא רע נוא
 .קענש רעד ,כיז רע טליּפש זיא

 א

 ,רעּביא לשיט סָאד טרעק רע
 : םיגרעדפא טלצנעט רע
 ּכעטנאה א טעּב מוצ טדניּב רע
 .כיז טעדיוה ,טעדיױה נוא

 עלעג יד צאק יד טּפאכ רע
 ,לירּב א נָא ריא טוט נוא
 לדיילק סעמאמ רעד טּפאכ רע
 .לירדאק צאק טימ טצנאט נוא

 לטּפָאק א סיווא טּפע לש רע
 ,לאּב א מעד נופ טכאמ נוא
 עּבורה פא זיּב ,מיא טפראוו רע
 .לאפ א לאּב רעד טוט עס

 ,למעל כיז ּבײה א טוט עס
 ---,יוא ,יוא :קוק א טוט גוא
 עּבורה רעד פא טרָאד טייטש עס
 !יולס א סטכאמעגנייא טימ
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 ,עּבורה מוצ קנאּב א טּפאכ רע
 ,קנאּב רעד פא לקנעּב א
 לקנעּב פא עלעקנעּב א
 !טגנאלרעד עלעמעל --נוא

 ,טרעטיצעג טשינ נוא ,ּפָאה
 ,יורטש א נופ רעגנירג נוא
 ,עּבורה רעד פא ניוש טציז רע
 ,יולס נטימ ניוש כַײלגאּב

 ,רע טּכינקעצ כיג כעלקירטש יד
 ,טנערּבראפ ,טציוושראפ טרעוו נוא
 ,זיא ניײרא יולס ניא דלאּב נֹוא
 ,טנעה עדייּכ טימ יולס ניא

 ,כיז טקיװק נוא טּפאל נוא טּפאכ רע
 ,טקעל נוא טגנילש נוא טסיג רע
 ,מענָאּפ סָאד מיא כיז טּפעלק עס
 ,טקעדאּב סטיור טימ טרעוװ עס

 ,סעמינ מיא טרעוו עס נעװ נוא

 ,טפאז ניא טאלג רע טקוק זיא

 ,לגיּפש א יװ זיא טפאז רעד

 ,טפאג גוא טרָאד כיז טעז רע

 ,סעקסיּפ יד טיירד ,כיז טמירק רע
 ,גנולק א ליומ טימ טוט רע
 ,לגיּפש מוצ ּפָאק מעד טּפוטש רע
 .גנוצ נטימ נקעל מיא
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 ,רעוואכ א טָאה למעל נוא
 ,נירג קידָאד מיא טפור עמ
 !כעלכיּב גיוש טנעייל רענעי רָאנ
 .מיא וצ טינ נכַײלג ניק

 ,נענרעל נופ מייהא טמוק רע
 :גַײא עקאט מיא טלאפ זיא
 למעל רעוואכ לָאז סָאװראפ
 ?גנײז טינ לֹוׁש ניא טנַײה טָא

 ,נעלמעל וצ נַײרא טײג רע
 ,ָאטשינ טרָאד רענייק זיאיס
 ,רע טרעהרעד ,כיק ניא ,דלאּב רָאנ
 .ָאד טרָאד זיא צעמע זא
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 ,כעלעמאפ נַײרא טמּוק רע
 ,יוזא ליטש נוא ליטש נוא
 געלמעל טרָאד טעזרעד רע נוא
 ,יולס ניא ּפָאק נטימ רָאג

 -- נכאלעצ כיו רע ליוו זיא
 ,ניײא כיז טלאה רע ,ניינ רָאנ
 ,לציּפש א נַײא מיא טלאפ עס
 .גיײרא ליטש כיז טקור רע

 ,רע טּפאכ דלאּב עלעקנעּב סָאד
 ,קנאּב יד נוא לקנעּב סָאד
 ,כעלטַײװ ייז קעווא טלעטש רע
 .גנאלק א נָא ,כעלעמאּפ

 נסיורד ניא סיורא דלאּב נֹוא

 ,קענש רעד ,לקידָאד זיא
 כיז טּבַײלּב עבורה רעד פא נוא
 ,קעל-רעגניפ ,למעל

4 

 ,למעל טינרָאג נופ טסייוו עס
 ,ריט יד רעּבָא טסייוו זיא
 ,נליטש א טוט יז גניז א
 .ריר א ליטש כיז טוט יז

 ,למעל כיז ּפאכ א טיג זיא
 --קערש א נָא מיא טמענ עס
 ,כעלקנעּב יד טקוראפ טַײװ רָאג
 !קע גטייווצ ניא שזא רָאג

- 0 

 יו "

 2: יי
 א



 ,מעבָאּפ עטרימשעגסיוא סָאד
 ,טטאז ניא טּפעלקעגנַײא סָאװ
 ,נענייוו מוצ יו ,כיז טמירקעצ
 ,טפאג ,כיז טיירד ,כיז טקערש עס

 ,כעלטנעוו ניא נָא כיז טראּפש רע

 --:קילּב א ּפָארא טפראוו נוא

 ,נקָארשרעד --!כיוה יו ,כא

 .קירוצ כיז רע טּפאכראפ

 ,טעּפילכ נוא ּפילכ נוא ּפילכ א
 ,רָאג כיז טגייוועצ רע גוא
 כעלטנעה עטכַײפ יד טימ נוא
 .רָאה יד ניא כיז נַײרא

 ,עטייווצ א ,ָאׁש א טנייוו רע
 ,נַײרא טינ רע:ייק טייג'ס
 ,טעמורא יולס מעד טמענ רע
 .גַײא טלמערד רע ליטש נוא

 לּפעק נטימ ,טלמערד רע
 ,יולס ניא טראּפשעגנָא כיז
 ,מעלָאכ א כיז טמעלָאכ עס
 ..יֹוזא טוג מיא זיא עס

5 

 רעמיצ ניא נַײרא ליטש נוא
 .גירג קידָאד רעדיוו זיא
 כעלגנַײ ערוועכ א ליטש נוא
 .מיא כָאנ גיײרא דלאּב זיא
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 ,רעלַײמ יד אּב כיז טלאה עמ
 ,נַײז לָאז ליטׁש גוא ליטש ייטש
 ,נעמירק נוא כיז נגייּב יז
 .גיײא מיוק כיז נטלאה נוא

 ,כעלטנעה יד ראפ כיז טמענ עמ
 .סייא כיז טלעטש עמ כַײלג נוא
 נעלמעל נגעק מיצולּפ נוא
 :סיורא טסיש עמ ,טצנאט עמ

 ,רעשאנ למעל ,למעל ,ַײא ,
 ,קאסּפ א ריד !טסָאה טָא
 נּבָאה רימ ,ּפָארא קוק ,ונ
 י!קאז א סטכאמעגנַײא טימ

 ,למעל כיז ּפאכ א טיג עס
 ,מירג א טוט לצרעה סָאד
 ,עּבורה נופ ילפ א טוט רע
 !מיא כָאנ --יולס רעד נוא
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